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CERAMICA LINIARĂ DE LA HĂRMAN
de ALEXANDRINA D. ALEXANDRESCU

In rursul săpăturilor executate in livada C.A.P. Hăa:1man, jud. Br.lşov1
s-au găsit Îrn număr rela-tiv mare, fragmente ceramice liniare. Acestea
părut insă intr-o d epu ae re

a

,

mai vec hi sau mai noi.

bine

deli mi_!ată ci amestecate uneori

cu

nu au

ma,teriale

Aspect ul, in par-te deosebit, pe care il are cer ami<:a liniară de Ja Hărrnan

ne- a determinat

să o aducem in discuţie. Nu vom face o prezentare amă
categoriilor cer ami<:ei liniare Întruc:ît in mare aparţin celor obiş
nuite. Sublin iem doar prezenţa În pasta celor mai muhe fragmente a nisipu
lui. La Hărman sînt pre zente �oate cele trei cMegorii ceramice obi ş nuite :
gr os ()(lană - pleavă multă, intermediară - cu pleavă fină şi puţină şi
cea fină. La o mică parte din fr agme nte s-<au observat şi cioburi p•isate
nunţită a

în pastă.

Cenamica grosolană este

inegal arsă, de •unde şi culoarea variază de la
la negru-brun numai puţine sînt b i'un- gă l b ui des
chis, �n general interiorul 31fe o nuanţă m;a.i închisă (fig. 1-2). In aceas tă
categorie atragem atenţia as up ra unor fragmente (fig. 2/9-11) c u bune ana
logii la Tirpeşti şi in unele aşe zări din U.R.S.S.2, la care decorul constă din
adincir.ur i pe buza şi corpul vasului asociate ou buooni.

ocnuşiu bl1un deschis pînă
....

Gera1mica fină şi se.rillfină este de asemenea inegal arsă, culoarea variind

de l a oenuşiu-gălbui pină

la cenuşiu-brun inchis aproa.pe negru. Calitatea
pietricele, nucă şi nisÎip oa.re dau
aspectul mai dur sau mai moale. Printre fra gmentele .de vase decorate cu

pastei w.riază in funcţie de procentuJ de

"capere de note", caxe în general aparţin categoriei fine ou pereţii subţiri,

sînt şi fT.a��te din vase cu pereţii mai

groşi (fig. 3/1-3,5), la unele fiind

1 A. D. Alexandrescu, 1 Pop, Marcu, Raport asupra săpi!turilor de la Hilrman 1961 1968, în Materiale X (în pregătire).
2 E. K. Cemys, Territoire orientale des tribus de la ceramique lineaire , in Atti de! V l
Congresso internationale delle scien:ce prsistoriche e protostor iche, Roma, 1962, Il, p. 263 şi urm . ,
pl. XLV- 1 /10- 1 1 .
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prezentă în pastă şi pleavă fină (ca la fragmentul fig. 5/6). De remarcat că
fundurile va-selor sînt mai mult sau mai puţin profilate, ajungîndu-se chiar
la o uşoară albiere pentru mai multă stabilinate (fig. 5/3, 6), spre deosebire
de forma "clasică", la care abia se simte trecerea de la fund la perete.
Tot În cadrul ceramicei cu "capete de note" se remarcă la unele frag..
mente lustruirea după realizarea de.coruiui (fig. .)/7), realizarea "capetelor de
note" ca ni.ştc mici .incizii (fig. 4/1-3), sau "capete de note" plasate între
portative (fig. 4/3-6, 7/2) sau, În sfirşit, pc peretele vasului, împărţirea în
metopc a decorului (fig. 7/3); mai amintim şi un fragment (fig. 7/5) la care
liniile incizate şi "capetele de note" apar îmr-o formă care nu mai are nimic
comun cu decorul clasic liniar.
Mai multe fragmente din categoria fină sînt decorare cu "capete de
note" dar fără "portativ"; la acestea am subliniat tendinţa de a se trece de
la forma obişnuită de bol la vase cu peretele în partea superioară aproape
vertical (fig. 6/9) sau chiar ajunge să capete forma bitronconică cu peretele
îngroşat în dreptul diametrului maxim (fig. 6/10).
Este de netăgăduit asemănarea între ceramica liniară de la Hărrnan şi
cee a ce V.
Teodorescu a denumit "aspectul S udiţi " 3. Sinuaţia în care s-au
aflat materialele la Sudiţi nu este prea clară, aşa .cum pe bună dreptJaJte a
subliniat E. Comşa4, care pe baza descoperirilor de la Dudeşt.i, crede că se
puteau amesteca încă din vechime fragmente lini are propriu-zise cu altele
de tip Dudeşti, socotind chiar unele fragme nte cerami•ce linia.re de "aspect
Sudi�i"5 ca aparţinînd mai curînd culturii D udeşti, ceea oe nu ni se, pare
sigur. Fără îndoială că o parte din cemm.ica l�niară "clasică" de la Sudiţi
ar putea fi oonremporană cu materialele Dudeşti de acolo, daT acest sincro
nism este mai puţin probabil pentru materialele "de aspect Sudiţi ", care după
descoperi·torul lor dau naştere fazei Boian I (Bolintineanu)6•
Este drept că la Sudiţi şi Ghenoaia unele vase au forma "clasică", dar
cele mai mul te "tind spre un contur biuonconic însoţit mereu de îngroşarea
peretolui"7. S-ar putea deci prerupune că formele "cl asice" reprezintă pe
primii veniţi (şi ar fi utilă o statistică chiar şi numai in cadr ul materialelo:r
scoase în "sondaje sumare"), care în contact cu o c ult·ură vecma - rămine
de văzut despre ce cultură poate fi vorba - au aj uns cu timpul să se pre1 Victor Teodorescu, Date preliminare privind cultura cu ceramică liniară din teritoriul
de la sud de Carpaţi al României, in SCN, 1 7, 1966, 2, p. 223 şi urm.
' Eugen Comşa, Date noi cu privire la relaţiile dintre cultura Dude1ti 1i cultura ceramicii
liniare, in SCN, 20, 1969, 4 , p. 5 6 7 şi urm .
5 V. Teodorescu, op. cit., fig. 4/ 1-5.
• Ibidem, p. 231 .
7 Ibidem, p. 226. 228.
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"aspect ul

fi fost încâ
în cadrul aspectului
amintit şi să avem de a face aici ou o cultură de ame s tec la graniţa între
culturi În care s-au tmbinat elemente liniare şi Bolintinean u şi În care zona
ar fi n ormal ca acestea din urmă să a.p•ară mai pregnant decît în Ţara
zinte sub

Sudiţi". Este însă, tot atît

surprinşi primii veniţi, formele

"clasice"

de

posibil, să nu

dăinuind şi

Bîrsei.

Prin descoperirea aşezării liniare tirzii de la TîrpeştiB s-a putut constata
tn aceasta regiune a Moldovei purtătorii culturii dăinuie pînă în tr-o
perioadă tî rzie . Date fiind an alogiile din materialele de la Tîrpeşti şi cele
de la Hărman, putem face presupunere a ·că unele grupuri de purtăt ori ai
culturii cu ceramică liniară pătrund din Moldova, probabil prin pasul Ghi
meş-Palanca in sud-estul Transilvaniei - drum marcat prin de s c oper irea
de la D ancu9
ooborind pe Olt în Ţara Bîrsei - unde pînă în prezent
se cunosc două puncte ou astfel de descoperiri - la Hărman şi Braşov10 mai departe drumul pe Olt fiind indicat de fragmentul cera.mic de la Rupea 11.
ADeastă pătrundere În Tran si lvan ia a putut avea loc dej a intr-o etapă
cînd ceramica era încă decorată în stil clasic sau poate abia în etapa cind
la tipuri•le clasice se adaugă elemente noi sau se transformă cele vechi. Or i
cum purtătorii cul�urii cu ceramică l�niară din sud-estul Transilvaniei vin în
contact cu purtăto11ii culturii Bolinti:neanu, ceea ce nu a puttut avea loc decît
în vremea cind aceştia ocupau incă a ria lor de formare şi anume nor d estu l
ca

-



-

Munteniei şi probabil şi zona vecină din sud-vesuul Moldovei, adică acolo
unde pînă În prezent nu avem documema.te

nici urme Dudeşti, nici liniare,
celor două culturi care dau

pentru că numai aici putea avea Ioc îmbinarea
naştere primei faze

a

culturii Boian12, deci într-o vreme cînd aceştia nu

fuseseră încă dislocaţi spre sud

de

câtre celălalt grup

de

purtători ai cer.a-

8 S . M a rinescu- Bîlcu, Unele probleme a!e neo!iticu!ui moldovenesc in lumina săpături!or
de la Tirpeşti, in SCN, 1 9 , 1968, 3, p. 396 şi urm. , fig . 3 şi 4; idem, L'habitat a ceramique
rubanee de !a station neo!ithique de Tirpeşti et que[ques prob!emes de !a ceramique rubanee
de Roumanie, in Actes du VI I Congres International des Sciences Prehistoriques et Protohis ·
toriques, Prague 2-27 ao ut 1966, Praga 1 970, p. 423 şi urm.
9 Dorin Popescu, Săpături!e arheologice din Republica Populară Română din anul 1963,
în SCN, 1 5 , 1 964, 4 , p. 5 5 3 .
10 Braşov - Stejeriş, din ,,lutărie" vas fragmentar, Muzeul judeţean Braşov, inv. n r . 7304.
11 Vladimir Dumitrescu, O descoperire cu ceramică Criş şi cu ceramică liniară în Trans i l 
vania de sud-est , i n Omagiu l u i Constantin Daicoviciu, Bucureşti, 1 960, p . 161 şi urm. , fig. 1/5 .
Fragmentul este socotit de Eugen Comşa (Quelques nouve! !es donnees sur la civi!isation a cera
mique rubanee en territoire roumain, in S:ymposium uber die aktue!!en Fragen der Bandkeramik,
Szekes feh erv\r 20-22 Mai 1 970) ca aparţinînd unei faze mai vechi . Cît p riveşte liniarul din
centrul Transilvaniei pe Mureş, N. Vlassa (Cultura ceramicii liniare în Transilvania, i n SCIV
X, 1959, 2, p. 244) socoate puţin probabil ca să fie veni t din Moldova, ceea ce mai rămîne
de demonstrat.
1 2 Vezi harta l a S . Morîntz, în Dacia, N . S., V I I, 1963, fig. 15 l a .p. 46 (G. Cantacu
zino şi Seb . Morintz, Die jungsteinteitlichen Funde in Gernica.)
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micii liniare, oobodţi pe Siret.

O

parte din acest din urmă

g rup ajunsese

să ia contact cu purtătorii cultur ii Dudeşti 13, dar abia m ai tirziu unii dintre

ei vor

ajunge să provoace dislocarea pun ă.torilor culturii Bolintineanu14.

8/1-4) ca şi prel uare a de către liniarul
la Hărman a e lementel or care dau " a spectul Sudiţi" ( fig. 4/15
fig . 6/11 şi 12) :nu ar fi fost posibile făr ă apropierea de aria culturii Bolin
tineanu. Aoeste preluări nu se d atores c neapărat unei relaţii de d escende nţă
printr-o variantă de tl1anziţie C'UIITl s-a socotit15, ci ve cină·tă ţi i . Contemp ora
neitatea între linia:rul tîrziu şi B ol in tineanu e ste d oc me n ta tă , pe de o parte,
prin pre ze n ţa în p utea superioară a strat•ului 1 de la Vădastra a unui
fragment ceramic lini ar şi a unui vas B o! i ntinean u 16, pe de altă parte, p ri n
prezenţa la Cernica în med� u Bolintineanu a unor fragmente de "a sp e ct
Sudiţi" 17. Aceasta confirmă presupunerea că i m p or turile Bolimineanu ca şi
e.!ementele Bolintineanu preluate in "aspectul Su:d iţi" se integrează în aşe
zarea liniară tirzie de la Hărman mar cin d poate perioada drzie a acesteia,
chiar dacă n u au fost găsite în cadrul unui comple x închis. Astfel ap are
j ustificată l ungimea exi9tenţei liniarului cel puţ in pînă in vremea core spun 
I mporturile Bolintineanu (fig.

tirziu de

=

u

z�nd primei faze a oul.t.urii Boian 18.

Şi dacă mai de mult E. Corn.şa 19 s e întreba dacă între culturile \.�riş şi
Giuleşti în sud -e st ul Transilvaniei nu s-au intercalat alte comll1I1ităţi apar
ţinînd f·azei Bolintineanu a culturi-i Boian S1au civi:lizaţia l iniară , descoperir i le
din ultimii ani arată că ambele culturi sînt doc ume nrtate un această regiune
şi efectiv se plasează Înt.re cultura Criş �i .faza Giuleşti a cUJlturii Boian,
aceasta din urmă prezen tă şi ea la Hărman pnn clteva fr.agmenrte ceramice
(fig. 8/5-7).

culturii dar Î1n

Amintim că În aşezarea Jinia:ră

aspectul clasic al

tiÎirzie

cMe în

care apar eleme nte

bună par•te

pălstrează

noi în decor

- ne

13 La Dudeşti, intr-o groapă cu materiale Dudeşti I l , a apărut şi ceramică liniară atri·
buită fazei IV-E. Neustupny, respectiv sfîrşitul fazei mijlocii-B. Soudsky. E. Comşa, op. cit .
14 Seb. Morintz, op, cit. , p. 50- 51; Vezi şi Eugenia Zaharia, Angaben iiber die Boian·
Giuleşti-Kultur, in Dacia, N. S., XI, 1967, p. 24; E. Comşa (Istoria comunităţilor culturii
Boian, autoreferat, Bucureşti, 1967, p. 48) socoate că fazei Bolintineanu din Muntenia ar trebui
să-i corespundă in Moldova probabil o ceramică liniară dintr-o fază tirzie, in parte deose
bită de aspectele documentate pînă acum. Ori acest aspect d eosebit nu poate fi altul decît
cel prezent l a Tirpeşti.
1 5 Eugenia Zaharia, op. cit., p. 25 .
18 Corneliu Mateescu, Săpăturile arheologice la Vă:lastra, în M:Heriale, V, 1959, p. 6 6 ,
fig. 2 2 şi Materiale, V I I , 1961, p. 58 , fig. 1/2 şi 2 .
1 7 G h . Cantacuzino şi Sebastian Morintz, Descoperirile arheologi�e d � l a Cerni ca . . . , î n
Materiale d e istorie ş i mu�eografie, V I , p. 7 şi urm. , fig. 4 jos.
1" Seb. Morintz, în Dacia, N. S . , VII, tabel cro nologic, p . 51, fig. 16.
19 E . Comşa, La civilisation de Criş sur le territoire de la R. P. Roumaine, în Acta Archaeo·

1o,1ca Carpathica, 1,

2, 1959,

p.

181.
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referim în primul rînd la "capetele de note" fără "portativ" - aşa cum
apar şi la Tîrpeşti, se adaugă elementele Sudiţi şi Bolin:tineanu. Pentru da
tarea tirzie a ceramicii linnare de la Hărman vorbesc şi unele fragmente
ceramice de pildă cel din fig. 4/14-7/7 care provine de la un vas tronconic
cu gura uşor În pîlnie, ce aminteşte de forma "glastră" din cultura Tisa;
decorul lui meandric diferă de cel liniar, iar banda din partea superioară a
vasului este alcătuită din linii orizontale neglijent trasate, cu c apet e de note
dispuse disparat. Alt fragment (fig. 4/13 7/4) de la un bol cu peretele
foarte puţin arcuit, este decorat în partea superioară de o bandă cu ele
mente spiralice sub care urmează o bandă de linii orizontale cu capete de
uotc. Asemenea decor pe bandă orizontală sub buză nu este nicidecum obiş
nuit în liniar, însă asemenea bandă, dar cu decor meandric, vom întîlni la
un vas de la Hota.rele, în faza Giulcşti a culturii Boian20. Aceasta nu în
seamnă că descoperirile de la Hărman acoperă neapărat toată perioada din
tre culturile Criş şi Boian faza Gi:uleşti, deşi există această posibilitate sigur
însă pc aceea corespunzînd fazei Bolintineanu a culturii Boian. Cele cîteva
demente de import Bolintineanu din cuprinsul aşezării liniarc tîrzii nu pot
wnsti•ai încă o dovadă a lărgirii ariei de formare a culturii Bolintincanu,
c.uc �· r cuprinde şi sud-estul Transilvaniei21 , regiune în care liniarii dăinuie
proba.b� l pînă la apariţia purtătorilor fazei Giuleşti a culturii Boian.
Purtătorii culturii Dudcşt1, care ocupau o bună parte a Munteniei, vor
li disloca ţi spre vest în momentul în care purtătorii culturii Bolintineanu îşi
parăscsc aria lor de formare m utindu-se în sud, dar ocupînd o arie mai
restrînsă decît a predecesorilor lor, arie mărginită de descoperirile de la Bucu
rcşti-Crăsani-Piet:rele-Vărăşti. Aşa se explică şi apariţia imediată post
Bolintineanu a etapei Greoua a fazei Boian Il în această zonă.
Prima faz:i a culturii �i an care nu s-â putut naşte decît la zona de
wntacr Între liniar şi Dudeşti deci NE Munteniei aşa cum a arătat S. Mo
rintz22, zonă în care nu Întî!:nim încă ceva care să corespundă etapei Greaca,
dar în care n u este imposibil să dăinuie liniarul tîrziu de "aspect Sudiţi•'
�i abia o etapă mai tîrzie a fazei Boian II îi va lua probabil locul. Aceasta
.u explica şi puternic·a influenţă a liniarului în Boian-Giuleşti etapa Aldeni.
)i tot acestui liniar tîrziu i se poate d atora influenţa în prima fază a cul
turii Precucuteni, prezentă şi ca în sud-estul Transilvaniei23.
=

20

Eugen Comşa, Săpături de salvare şi cercetări de suprafaţă in regiunea Bucureşti, in
şi urm., fig. 9/2 şi 10.
"1 Eugenia Zaharia, op, cit . , p . 3 7-38 .
22 Seb. Morintz, op. cit., p. 50.
"8 Zoltlm Szekely, Contribuţie la studiu! culturii Precucuteni în valea O!tu!Jti, în Cuie·
gere de studii şi cercetări, I, Braşov, 1967, p . 75 şi urm.
.SCIV, VI, 195 3 , p. 4 1 1
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Fig. 4 . Ceramică liniară de la Hărman.
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Fig. 8. 1- 4, Fragmente eera mi ce Boian 1 de la Hărman; 5 -7, fragmente ccrnmice

de la Hărman.
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Boian II

DIE LINIENBANDKERAMIK VON HARMAN (HONIGBERG)
(ZUS AMMENFASSUNG)

Wăhrend cler im Obstgarten cler LPG Hărman (Honigberg) durchgefiihr
ten Ausgrabungen wurden zahlre�che Funde von Linienbandkeramik gemacht.
Diese erschienen jedoch nicht in einer klar umrissenen Ablagerung, sondern
mit anderen, ălteren oder jtingeren Materialien vermischt.
Die Keramik von Honigberg weist einigennaBen besondere Merkmale
auf. Neben den gewohnlichen Kategorien erscheinen, ausser einer entwickel
teren Keramik, auch eine derjenigen aus cler Siedlung von Sudiţi ăhnliche
sowie ein paar Boian !-Importe.
Die Linienbandkeramiker kamen aus cler Moldau, den Alt entlang ins
Burzenland, wo sie mit ihren Nachbarn jenseits cler Stidkarpaten, den Tră
gern cler ersten Phasc cler Boian-Kultur, in Beriihrung kamen. Von diesen
libernahmen und verarbei.teten sie einige Zierelemente in cler Keramik.
Die Siedlung von Honigberg dauerte vermutlich bis zum ersten Auf
treten des spăteren Abschnitts cler zweiten Phase cler Boian-Kultur im siid
ostlichen Siebenbiirgen.

VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN
Linienbandkeramik von Honigberg.
GefiiBbruchstiicke von Honigberg: 1 -4 , Boian

Abb. 1-7.
Abb. 8.

I·Kultur , 5-7,
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Boian I l - Kultur

SONDAJUL ARHEOLOGIC DE LA FELDIOARA-BRAŞOV
{ 1970)
de FLOREA COSTEA

În primăval"a anului 1970, Muzeul judeţean Braşov a efectuat un sondaj
arheologic la Feldioara-Braşov. Scopul lui a fost acela de a se obţine ele
mente ajutătoare la lămurirea unor probleme legate de feudalismul timpuriu
în sud-estul Transilvaniei, cu referire mai ales la rolul jucat aiCI de cava
lerii teutoni.
Cunoscînd că şederea 'acestora În zona cetăţii feudale era infirmat ă
Întrucîtva de cercetări anterioare1 , săpătura a Început totuşi p rin a explora
acest loc, tocmai pentru a putea confirma cele constatate in anii precedenţi.
Rezultatul a fost edificator, singurele mărturii feudale fiind cîteva resturi
ceramicc din secolul XV sau mai tîrziu2. Cons�atarea ne-a determinat să
procedăm la o cercetare de teren în perimetrul satului, soldată cu rezultate
promiţătoare, în sensul că aici materialele feudale le preced cu cel puţin
un veac şi jumătJate pe cele din cetate. Aceasta trebuie să fie un indiciu în
funcţie de care investigaţiile viitoare (inclusiv cele privind ordinul teutonic)
trebuie plasate neapărat în vatra satului, în primul rînd în vecinătatea ime
diată a biser icii evanghelice.
*

In zona cetăţii s-au săpat două seCţiuni (S. I, S. II) şi o casetă, atît in
incintă cît şi În afara ei (vezi planul de săpătură). Sărac În vestigii feudale,
stratul de cultură materială conţine numeroase mărturii din alte epoci isto
rice, ÎncepÎnd cu neoliticul şi terminînd cu perioada de trecere la feudalism.
în cele ce u rmează, vom face o succintă prezentare a materialului recol
tat, În ordine cronologică.
Urme neolitice. In primul nivel arheologic, respectiv adîncimea maximă
la care a ajuns săpătura atit În casetă cît şi in S. 1 (2 m) s-au găsit frag
mente ceramice aparţinÎnd culturii Criş. O oategorie este din pastă grosolană,
1

Bulletin d'archeologie sud-est europeenne, l , Bucureşti, 1 969 , p . 87, poziţia 1 1 , Feldioara .
2 Aceasta va face obiectul unui studiu viitor.
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rău frămîntată, conţinînd multă pleavă. Există însă şi o categorie mai fină,
cu amestec de nisip şi mică. Culoarea este în general brun-roşcată, oma
mentaţUa (pe puţine exemplare) constă din impresiuni fărute ou unghia în şiruri
paralele (sugerînd spicul de grîu) sau izolate (fig. 1/2)3. Restul ceramicii
constă din fragmente de la pereţi de vase de dimensiuni mari, cu barbotină.
Nu putem face aprecieri mai detaliate asupra locuirii Criş, întrucît
�ăpătura nu a continuat în profunzimea nivelului acestei culturi.
Suprapus acestuia, dar despărţit de el de un str,at de humus care în
unele cazuri nu depăşeşte grosimea de 3 cm, se află un alt nivel cultural
neolitic din care provin numeroase fragmente ceramice şi cîteva unelte.
Acestea aparţin fazei Giuleşci a culturii Boian. Cea mai mare parte din
materiale o constituie ceramica cu categoriile principale cunoscute ·din des
coperiri similare din alte locuri4 şi chiar la Feldioara în urma săpăturilor
sistematice efectuate de Eugen Comşa5: 1. ceramică de uz comun; 2. ceramică
comună, cu un înveliş mai fin, tot din lut; 3. ceramică relativ fină, cu sau
fără amestec de pleavă6.
In prima categorie intră vasele din pastă amestecată cu multă pleavă,
barbotina.tă În cele mai multe cazuri pe întreaga suprafaţă exterioară, rareori
fiind lăsată o fîşie netedă orizontală, în apropierea gurii sau În partea infe·
rioară a vasului. Forma predominantă este borcanul cu profil arcuit sau
bitronconic. Domină pasta cenuşie.
Deşi vasele din cea de-a doua categorie sînt din 1aceeaşi pastă ca şi
cele din prima, ceea ce le deosebeşte net este procedeul acoperirii cu un
strat subţire de lut fin, destinat ornamentării. S-au scos la iveală părţi de
v�ase cu forme deja cunoscute7, cu excepţia capacelor. Nesiguranţă în atri
buirea la una din aceste .forme prezintă un fragment ce face parte, poate,
dintr-un borcan cu gîtul cilindric, dar şi dintr-un picior de vas, cu diametru)
la exterior de 98 mm.
Culoarea vaselor din această grupă este de obicei cenuşie (cu diferite
nuanţe), neagră, cafenie.
3 Exemplare similare la C .S. Nicolăescu-Plopşor ş i colaboratori, Şantierul arheologic
O haba-Ponor, în Ma teria le , III, 1 95 7 , fig. 5/5 ; M . Petrescu-Dîmboviţa, Sondajul s trat igrafic
de la Perieni , în Materiale, III, 1 95 7 , p. 65 ş i urm. (vezi şi fig. 4 / 1 , 3, 8) ; Vladimir Dumi
trescu , O descoperire cu ceramică Criş şi cu ceramic� lineară in Transilvania de sud-est, în Orna·
giu lui Constantin Daicoviciu, Bucureşti, 1 960 , p. 1 62- 165 ; Kurt Horedt, Aşe:tarea de la Sf.
G heorghe- Bedehd:ta, cap. Cultura Criş, în Materiale , Il, 1 956, p. 16 şi urm. ş i fig. 19 etc.
4 Eugen Comşa, Cultura Boian in Transilvania , în SCIV, 4 , 1965 , p. 629 şi urm.; idem ,
Săp�turi de salvare la Bogata şi Boian , în Materiale, V, 1 969, fig. 2 ; N. Harţuchi ş i 1. T. Dra
gomir, Săpături le de la Br�iliţa , în Materia le, III, 1 95 7 , p. 129 şi urm. (vezi ş i fig. 9 / 4 , 5 , 8, 9) .
5 Eugen Comşa, Săpăturile de la Feld ioara , 1965, în SCIV, 4 , 1 966, p. 7 1 1 şi urm.
8 Eugen Comşa, Cultura Boian in Transilvania, loc. cit.
7 Ibidem.
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Superioară din punct de vedere calitativ se prezintă cea de-a treia
categorie, din pastă fină, compactă, cu mică în compoziţie. Forma este
destul de v�ariată: vase cu profil bombat, bitronconic, piriform etc. Culoarea
are şi aici nuanţe de cenuşiu, galben, negru, cafeniu.
Prima categorie nu are altă ornament�ţie în afara barbotinei, de cele
mai multe ori zgrunţuroasă, neuniform şi neglijent aplicată, doar pe unele
fragmente existînd, trasate cu degetul, unr.e cărora s�a căutat să li se
dea o anumită orientare (vertical, oblic). In schimb ceramica din celelalte
grupe este bogat ornamentată, atît prin metoda inciziei cît şi prin aceea a
exciziei, prima fiind mai larg utilizată.
Fragmentele cu decor incizat (pl. I) practicat cu un obiect ascuţit,
s-au descoperit În casetă şi în S. II, lipsind În S. I. Grosimea pereţilor vase
lor oscilează între 4 şi 8 mm. Toate vasele cu acest decor (alveole) suge
rează profile sferice, doar în apropierea gurii produdndu-se uneori (pl.
I/7, 8) o uşoară curbură spre exterior şi o şănţuire abia perceptibilă, dato
rată modului neglijent de netezire a pastei.
Cu excepţia fragmentelor 3, 6, 7 (pl. I) toate celelalte au în interior
culoarea neagră sau cenuşie închis. Exemplarele 3 şi 7, deşi aflate În acelaşi
mediu şi la aceeaşi adîncime (1,70 m) sînt brune, culoare existentă iniţial
(in interior) şi la fragmentul 7, devenită însă ulterior neagră din cauza
arderilor secundare. De fapt o ardere simil.ară au suferit şi celelalte frag
mente, cel mai evident fiind acest lucru pe cel de la nr. 8, iniţial brun,
înnegrit parţial ulterior. Arderea propriu-zisă, la confecţionarea vasului, este
incompletă, faptul reieşind cu deosebire din coloritul spărturilor: cenuşiu,
cafeniu, negru etc.
Se poate aprecia că vasele decorate cu alveole sînt în general de dimen
siuni reduse - nici unul Întregibil - diametru! gurii nedepăşind 25-30 cm.
Ornamentul se află, la toate fragmentele descoperite, în partea supe
rioară, deasupra curburii maxime a vasului. Alveolele sînt dispuse pe unul
(pl. I/2, 4), două (pl. I/1, 6) sau trei şiruri (pl. I/3, 5, 8). Indiferent de
numărul şirurilor, un registr.u se află întotdeauna În apropierea buzei, uneori
începînd chiar de la limita ei superioară (pl. I/5). Inciziile sînt înclinate
spre dreapta, sau spre stînga; nu lipsesc nici cele verticale. Uneori se com
bină toate pe acelaşi v1as (pl. I/3, 5). Toate fragmentele s-au aflat grupat,
într-un strat parţial deteriorat şi gros de 35-40 cm (între 1,60-2 m
adîncime).
Decorul format numai din linii, incizat, se Întîlneşte În acelaşi nivel
de cultură pe vase din pastă în general mai fină (pl. II/3), cu excepţia
fragmentului 4 (pl. III), adîncimea la care au fost găsite fiind de
https://biblioteca-digitala.ro
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1,70 m-2 m in casetă, 1 ,25 m in S. I. (pl. II/6) şi 1 ,35 m in S. II (pl. II/7) .
Pasta este compactă, inoxidant şi uniform arsă, culoarea, în majoritatea cazu
rilor cenuşie (inclusiv in spă�tură), nelipsind însă nici exemplare gălbui
roşietice în exterior (pl. II/3, 4 ;pl. III/1 , 7) sau pe ambele feţe (pl. III/3 ).
Toate celelalte sînt cenuşii in inte·rior şi lustruite (excepclnd pl. II/4, 6), pe
una sau pe ambele suprafeţe. Cîteva (pl. III/2, 7 ş.a.) prezintă urme de
ardere secundară.
Observind profilul celor mai multe diri fragmente se pare că aproape
în exclusivitate ele provin de la vase dacă nu bitronconice, apropiate de
această formă. Nu pot fi incadrate aici două din cele din pl. III ( 4, 7),
primul probabil sferic, celălalt putind să fie o r.�mforă . Pe fragmentul 4
(pl. III) a fost aplicat un buton, iar cel din pl. III (8) are o urechiuşă de
prindere, perforată, plasată în regiunea curburii maxime.
Incizia s-a făcut înainte de ardere, cu un obiect al cărui capăt (ascuţit
sau rotunjit) a lăsat urme adînoi de 0 ,5 -1 ,5 mm, late de 0,5-3 nl!m.
Uneori inciziile constau din figuri geometrice (triunghiuri, arcuri de cerc
etc.), alteori urmează insă traiectorii care nu trădează un interes special în
obţinerea unui efect estetic deosebit. Intrucit nu s-a descoperit nici un frag
ment de buză sau din partea inferioară a vaselor, nu se poate preciza dacă
acestea erau ornamentate. În zona de curbură ornamentele sint nelipsite,
delimitind-o sau brăzdind-o.
Deşi arderile ulterioare au modificat esenţial aspectul coloristic al c e 
ramicii, nu este exclus ca unele vase să fi fost pictate (vezi În special
pl. III/1 , 7).
În privinţa utilizării ex1a cte, nu putem afirma dedt faptul aproape
cert că nu au fost destinate vetrei, ceea ce nu se poate spune despre vasele
cu alveole.
Procedeul exciziei este mai rar utilizat. Pe un fragment (fig. 1 /6) el
este format din trei benzi de dte trei caneluri paralele, trasate vertical. Şi
aici este evidentă lipsa preocupării pentru efectul artistic (marginile caneluri
lor sînt neglijent trasate, pasta nu a fost scoasă în întregime). Combiruată cu
incizia, excizia se întilneşte pe un singur fragment provenit din S. I (fig. 1/5).
Încadrat de linii paralele incise, se află un registru iat de 1 6 mm in care
dreptunghiuri excizate (pe trei rinduri) alternează cu forme geometrice simi
lare cruţate, dind impresia unei table de şah. Primul fragment (fig. 1/6),
provenit din S. I, păstrează urme de încrustaţie cu vopsea albă. In acelaşi
loc, intre 3-4 m, s-a surprins parţial o amenajare din lut galben pe
alocuri ars, multlă cenuşă şi cărbune de lemn, ceea ce poate 1să indice o
locuinţă.
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Dintre unelte, aparţinînd cu certitudine acestei culturi, fac parte: un
topor trapezoidal, parţial deteriorat, din rocă dură, cîteva silexuri etc.
în cadrul nivelului de cultură materială de la Feldioara, ponderea o
deţine însă materialul specific locuirii Ariuşd8, (fig. 4) separat de cel descris
mai sus de un strat de humus gros de 5-15 cm.
Alături de ceramica de uz comun , barbotinată, cea mai veche speoe o
formează cîteva fragmente cu pictură roşie, crudă.
O varietate o constituie speci•a mai primitivă, poroasă, fără amestec
de pleavă. Din ea sînt lucrate vasele de uz comun, cu ornamente în relief.
Alături de aceasta există pe toată extinderea stratului Ariuşd v1ase fine,
pictate, care constituie cea mai bogată parte. Se întîlneşte, mai ales în
nivelul inferior, ceramică bicromă (pictură albă pe fond brun-roşcat), neaso
ciată cu incizie şi ceramică tricromă (roşu, alb, negru, pentru fond fiind
folosită în special prima culoare dar şi negrul, pe vasele cu peretele subţire,
cu gîtul relativ înalt şi marginea răsfrîntă În exterior). Ornamentaţ�a este
formată exclusiv din forme geometrice (spirale, meandre, triunghiuri, arcuri
de cerc etc.). Analiza atentă a vaselor ce poartă bi- sau tricromia duce la
constatarea că acestea din urmă sînt mai fine şi mai îngrijit lucrate. Găsită
in amestec cu cea tricromă in nivelele inferioare ale stratului, ceramica pic
tată în două culori dispare în cele superioare unde şi dominanta coloristică
devine linia neagră şi unde spirala lipseşte. Este evident deci că ne aflăm
în fa�a unei locuiri îndelungate (se pot distinge trei nivele de ·cultură) în
decursul căreia tehnica, dar mai cu seamă ornamentaţia, arderea şi forma
vaselor (paharul cilindric în partea superioară şi tronconic în cea inferioară,
strachina, fructiera - aceasta din perioada mai veche -, polonicul cu
coadă lungă, paharul biuonconic, suportul - din perioada mat nouă -),
înregistrează progrese.
Plastica are forme zoomorfe şi antropomorfe. Primele sînt În special
reprezentări de cornute mari (taur?) dar şi de animale mici. Cele antropo
morfe sînt exclusiv feminine, stilizate sau cu forme uşor schifate, niciodată
însă exagerate. Uneori părţile corpului sînt conturate prin linii incizate.
în rîndul uneltelor şi armelor - de silex sau rocă dură - se inscriu
lamele, rîşniţele de mînă, topoarele trapezoidale din piatră şlefuită, "cu tăişul
uşor curbat şi ambele feţe plate, virfurile triunghiulare etc. (unele fragmente
sau coarne de animale pot fi tot unelte).
Locuinţele (nu ştim dacă în sol sau de suprafaţă) erau căptuşite cu
chirpic aplicat pe impletitura de nuiele, cum se poate observa pe resturile
găsite în S. II, la adincimea de 1 ,42 m.
8 Bulletin d'archeologie sud-est europeenne,

1 , Bucureşti, 1 969 (vezi şi nota 5).
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Urme din epoca bronzului. Fragmente ceramice din prima perioadă a
epocii bronzului s-au descoperit în toate punctele cercetate în zona cetăţii
feudale, lipsind însă În sat. De novat faptul că Întreg stratul este foarte
deranjat, materialele găsindu-se În amestec cu vestigii dacice.
Cantitativ cele mai multe provin din S. II (adîncimea oscilînd între
0,80 şi 1 ,45 m, fig. 2/1 , 4, 6, 9), din S. I (fig. 2/7) şi casetă (fig. 2/3, 7 ).
Pasta este specifică ceramicii culturii Schneckenberg, doar un fragment
(fig. 2/7) detaşîndu-se printr-o mai mare fineţe. Prin forme şi decor ceramica
acestei culruri aparţine fazelor A (fig. 2/2), B (fig. 1/1, 7, 8, 9) şi
C (fig. 1/5-6) stabilite de Alfred Prox9. Nu se poate preciza care din
uneltele ce însoţeau ceramica Schneckenberg aparţin acestei culturi, toomai
datorită deteriorării excesive a stratului.
Urme dacice. Ceea ce surprinde în primul rînd În , cazul vestigiilor
dacice este preponderenţa v aselor lucrate La roată, element tehnic care sub
raportul aspectului apropie mult aceste produse de ceramica cenuşie romană.
Într-adevăr, unele vase par la prima vedere mai degrabă romane. Cu toată
asemănarea, ele sînt produse autohtone clasice tîrzii, poate cu excepţia celor
din pl. VI (1-2). O parte din fragmente provin de la fructiere cu buza
aproape similară celor de la Guşteriţa-Sibiu1D, Însă mai puţin lată şi mai
bombată în partea superioară şi unor exemplare de la Poiana 11, încadrate
în tipurile IV-V din faza 1a treia, clasică 12• Judecînd după piciorul de
fructieră de la Feldioara (pl. IV/2) nu atit de înalt ca al celor din tipul IV,
credem că el aparţine secolului I e.n. şi tipului V. Cu unele rezerve, în
aceeaşi vreme propunem şi da tarea altor vase, deşi pentru unele (pl. IV /1)
nu găsim decît analogii aproximative. Sînt şi cazuri în care analogiile lipsesc.
Prezenţa aici a unui fragment de figurină romană - izolată deocamdată -,
deşi nu pretindem că ar putea modifica esenţial problema datării materialu
lui dacic, constituie totuşi un punct de plecare în această direqie, cît şi
în chestiunea asemănării tehnice cu ceramica romană cenuşie. Chiar dacă
momentan nu este dovedită prezenţa efectivă a unei comunităţi romane la
Feldioara (figurina putînd să ajungă aici şi altfel) ideea nu trebuie respinsă,
9 Alfred Prox, Die Schneckenbergkultur, Braşov, 194 1 , p l . 8-10 ; 14-2 7 . Pentru clasifj.
cări mai recente, Gh. Bichir, Sdpăturile de salvare de la Cuciulata, în Materiale, VII, 1 96 1 ,
VIII, 1 962 ; Ioan Andriţoiu, O nouă aşe:rare din epoca bron:rului la Deva, î n Sargetia, VI, 1 969 ;
Petre Roman, Un nou complex cultural de la începutul epocii bronzului (complexul de la Do·
broteşti) , în SCN, 1966 , 3 , p . 445 şi urm. etc.
10
I. H. Crişan, Ceramica daco-getică, cu specială privire la Transilvania, Bucureşti, 1 969,
pl. CXLIX/3 .
11 Ibidem, fig. 82/3 , 4 .
u Ibidem, p . 168 ş i urm.
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mai cu seamă că pentru secolele următoare există unele dovezi, asupra
' :îrora vom reveni mai jos. Bazaţi pe puţinele elemente de care dispunem,
n• riscul ca cercetările viitoare să infirme ipotel'a, credem că nu este exclus
' a o parte din obiectele dacice descoperite să fie posterioare anului 1 06 e.n.
\ om enumera pentru moment doar două din argumente: în primul rînd
f.1ptul că vasele luc11ate cu mîna sînt puţine, dintre ele unul (fig. 4/1),
vas-borcan de dimensiuni mici cu brîu dublu , secţionat, negru-cenuşiu, ars
'�:cundar, are analogii pînă la identitate în castrul roman de la Rîşnov13.
l i n alt fragment de vas lucrat cu mîna are analogii cu o descoperire făcută
de cercetători de la Muzeul judeţean Argeş14, într-un mediu datat în seco
lul III e.n. Este vorba de o toartă de vas care, privită din profil suge
r�:ază o reprezentare zoomorfă (cap de vultur?). Frontal ea se prezintă sub
fMma unei palmete cu cinci .componente aproape egale, uşor ev1azate în
partea superioară. Deşi nu este definitor, nu putem neglija aportul pe care
această piesă il raduce în privinţa datării. Pe baza acestei descoperiri se
poate afirma că la Feldioara, pe dealul cetăţii sau undeva în apropiere, a
l răit o comunitate dacă şi apoi una daco-ro1nană, şi aşa cun1 va reieşi n1ai
jos, chiar mai tîrziu.
Urme de continuitate, postromane. Mărturiile de viaţă omenească desco
perite la Feldioara nu se opresc la secolul III e.n. In cursul cercetării de
'uprafaţă efectuată În partea de sud a satului au fost recoltate şi fragmente
, cr.1mice ce se datează cu certitudine după anul 271, cele mai multe în
,c,·olul următor, cu numeroase analogii în diferite locuri din ţara noastră 15.
Sint vase brun-<cenuşÎ!i, crare atestă tradiţia romană (roata rapidă), cărora,
din cauza deteriorării, nu le putem decît presupune forma: oale zvelte, cu
buza răsfrîmă În exterior, farfurii sau străchini cu picior scurt etc. (pl. V).
Penuria lor (explicabilă prin caracterul redus al cercetării) nu constituie un
impediment pentru ra identifica prezenţa populaţiei daco-romane În perime1 rul
actual al Feldioarei. Dimpotrivă, sur•prinderea mărtruriilor ulterioare
'l'\·olului III e.n. are o imponanţă deosebită în orientarea cercetărilor vii
l l > ; u e , nefiind exclusă posibilitatea scoaterii la lumină a dovezilor ce atestă
, nntinuitatea autohtonă şi intr-o perioadă mai recentă, cum s-a indmplat
13 Mulţumesc şi pe această cale tov N. Gudea şi I. Pop care mi-au oferit posibilitatea
. unonştcrii ceramicii dncice din castrul roman de la Rîşnov.
14 Informaţie primită de la doamna E. Popescu, Muzeul judeţean Argeş, cărein îi aducem
n1ultumiri şi pe această cale.
15 Suzana Dolinescu-Ferche, Raport asupra săpdturilor de la Dulceanca (1 963-1 967) (Te
l•orman, în Materiale, IX, 1970, fig. 2 / 1 ; Egon Dorner, Cercetdri şi si!pături arheologice în
""lc·pd Arad, in Materiale, IX , 1 970, fig. 2/5 ; 8/Sb ; M . Brudiu , Cercetdri perieghetice in sudul
.\ I IJoiJe i , in Materiale, IX, 1970, fig. 10/5 (Gîrbovăţ).
.
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la Rotbav, Hărman, Cristian, Măgura Codlei etc.16. Înainte de a ajunge
însă cu cerceuarea Într-un asemenea stadiu, ne oprim asupra celui mai im
portant aspe � t care se impune în lumina descoperirilor dacice şi post-romane:
1. la Feldioara există în secolele II-I II o aşezare băştinaşă ai cărei locuitori
sînt total integraţi În viaţa şi economia romană; 2. această populaţie con
tinuă să trăiască şi În secolul IV e.n. Constatarea trebuie subliniată cu atît
mai mult ,c u cît problema romanizării acestui teritoriu (fara Dîrsei) este
puţin cercetată.
Concluzii. Cercetările noastre, deşi limitate, indică o continuitate rela
tivă de viaţă în acest loc începînd din neolitic pînă după părăsirea Daciei.
Acest fapt reprezintă o contribuţie la cunoaşterea istoriei Ţării Bîrsei. Cea
mai importantă parte a descoperirii din acest an este identificarea unei
locuiri dacice datînd probabil din epoca romană şi care continuă şi p<Jate fi
urmărită pînă în secolul al IV-lea. i'. cest fapt nou lasă un mare semn de
întrebare, sugerînd continuarea cercetărilor, mai cu seamă în ceea ce pri
veşte această importantă problemă a istoriei noastre vechi.

18 Comunicări prezentate de M . Marcu la sesiunile Muzeului judeţean Braşov în anii
1 967-197 1 şi la sesiunile pe ţară ale muzeelor in aceiaşi ani ; Florea Costea , Un fragment

de brdţară din perioada de trecere la feudalism descoperit !n cetatea feudală de pe Măgura Codlei,
comunicare la sesiunea ştiinţifică a Muzeului judeţean Braşov, iunie 1 97 1 .
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Fig. 1 . 1-3, ceramică de tip Criş ; 4 -6, ceram ică Boian.
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F t g . 2 . Ceramică d in epoca bronzului.
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Fig. 3 Ceramică şi unelte din nivelul Arluşd.
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iucr atii cu mîn a.
f i g . 4 . Ccram icii Jnc icft
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Figurine antropomorfe şi zoorn orfc d in nivelul Ariuşd.

h. Cetatea Feldioara.
sondajului din 1 970 .

-

Zid de incintă
Zwinger existent
z,d nger distrus
Zwinger recent
descoperit.
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Pl.

III. Ceramică Boian.
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postrom8 nă.

Pt. V. Ceram id!.
https://biblioteca-digitala.ro
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Ceramică dacică lucrată la roată.

DIE ARCHĂOLOGISCHE SONDIERUNG IN FELDIOARA
(MARIENBURG) BEI BRAŞOV (KRONSTADT)
(ZUSAMMENFASSUNG)

lm Friihjahr des Jahrcs 1 970 unternahm das Kreismuseum von Braşov
cine archăologische Grabung bei Fcldioara. Zu diesem Zweck wurden, wie
aus dem Plan ersichtlich ist, zwei Grăben und cine Kasette bei cler Feudal
burg angelegt und einige Oberflăchenforschungen jm sudlichen Teil cler
Gemeinde durchgefiihrt.
Als Ergebnis wurden materielle Beweise fiir die Existenz menschlichen
Lebens in dieser Gegend beginnend mit cler fruheren Jungsteinzeit bis zur
Obergangsperiocle zur Feudalzeit ausgegraben. Die Funde gehoren den jung
steinzeitlichen Kulturen Criş, Boian (Phase Giuleşti), Ariuşd, sowie cler
bronzezeitlichen Schneckenbergkuhur oan. Besonders wi·chtig sind die Reste
hanclgearbeiteter und scheibengedrehter Keramik aus cler klassischen daki
schen Zeit (1. Jh. v.u.Zr.-I. Jh. u.Zr.) und aus cler Zeit cler romischcn
Herrschaft in Dazien (IL-III. Jh. u.Zr.) sowie auch jene aus cler Zeit
nach aem Abzug cler romischen Behorden (III. Jh. u.Zr.). Durch diese Funde
wird die Anwesenheit cler dakischen Bevolkerung, ihr Zusammenleben mit
den romischen Bcvolkcrungselementen wie auch die Kontinuităt cler dako
romischen Bevolkerung im Jahrhunclert nach dem Ende cler Romerherrschaft
bewiesen.
VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN
Abb. 1 . Keramikgegenstiincle aus cler Criş- uncl Boian-Kultur.
Abb. 2. Keramikgegenstancle aus cler Bronzezeit.
Abb. 3. Werkzeuge uncl Kerarnikgegenstancle aus cler Ariuşd-Kultur.
Abb. 4. Kerarnikgegensrnncle aus clem III. jhcl. u.Z.
Abb. 5. Antnpo- uncl zoomorphe F·iguren aus cler Ariuşcl-Kultur.
Abb. 6. Der Plan cler archaologischen Stichprobe aus clem Jahre 1 970.
Tafel I Neolitische Keramik (Boian).
Tafel II Neolitische Keramik (Boian).
Tafel III Neolitische Kerarnik (Boian).
Tafel IV Auf cler Drehscheibe hergestellte clakusche Kerarnik.
Tafel V Keramik aus cler nachromischen Zeit.
Tafel VI Auf cler Drehscheibe hergestellte clakische Keramik.
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NOI CERCETARI PRIVIND SECOLUL AL IV-LEA E.N.
LA HARMAN
de MARIANA MARCU

Primele cercetări privind începutul perioadei de trecere la feudalism în
Tara Bîrsei s-au făcut la Hărman, în preajm a punctului "Groap a Banului" ,
la poalele dealului Lempeş, unde, printre altele, a fost descoperită şi o aşe
zare din sec. IV e.n.
Cercetările din acea aşezare au început în 1 962, fiind executate de
Institutul de arheologie al Academiei de ştiinţe sociale şi politice, În colaborare cu Muzeul judeţean Braşov1.
Urmărindu-se identificarea necropolei acestei aşezări ("Hănnan 1 ) , a
fost descoperită în 1 964 o nouă aşezare
"Hărman 2 " , care se găseşte
la cea 300 m, spre sud de prima.
În această zonă rau mai fost descoperite cîteva gropi hallstattiene şi o
aşezare aparţinînd culturii Dridu, din care s-au dezvelit trei locuinţe.
O parte din secţiunile 'deschise pînă in prezent au avut ca scop s�a
bilirea În linii mari a limitelor aşezării din sec. IV, iar prin cîteva şanţuri
panalele a început dezvelirea propriu-zisă a complexelor din aşezare. Astfel,
a fost descoperită
o locuinţă şi foarte multe gropi. Locuinţa este de tip
semibordei, de formă rectangulară, cu laturile aproape egale, colţurile rotun
jite; axa longitudinală măsoară 2,90 m şi este orientată N-S. Locuinţa nu
are nici v atl'ă, nici podea amenajată şi nu prezintă urme de distrugere
violentă.
Gropile se Încadrează În trei categorii, după dimensiuni şi conţinut. O
parte sînt de dimensiuni mici, cu pereţi verticali şi conţin doar resturi mena
jere: oase de animale, fragmente de vase, chirpici, cărbune şi unelte sau
obiecte fragmentare. A doua categorie este reprezentată de gropi de dimen
siuni mari, cu circumferinţa rotundă sau ovală, cu pereţii înclinaţi , avînd un
"

1 A. O. Alexandrescu , 1 . Pop. M. Marcu , Sdpdturile arheologice de la Hdrman, în Ma·
teriale, XI, 1 97 2l(sub tipar) .
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conţinut sărac, raportat la capacitatea lor. Al treilea tip este reprezentat
de gropi de dimensiuni nu prea mari, pline cu fragmente de v1atră, pereţi
de locuinţă, arsură şi puţină ceramică.
Ele amintesc de o situaţie similară din aşezarea Hărman 1 , unde o
groapă avea pe fund fragmente de vatră, chirpici şi cîteva fragmente
ccramice.
Este posibil ca acest tip de gropi să aibă o anumită semnificaţie
rituală.
Ceramica provenită pină in prezent din această aşcz,are este lucrată cu
mina şi la roată. A ceasta din u rmă este fină şi zgrunţuroasă. Intreg mate
rialul este in stare fragmentară.
Vasele din pastă fină au culoarea cenuşie-deschisă sau mai inchisă,
cărămizie şi uneori gălbuie.
Formele apărute sint: căni cu git in formă de pilnie şi corp bitronconic
(fig. 1/1), căni cu gura trilobată şi corp piriform (fig. 1 /2), căni cu faţete
longitudinale. Străchinile şi castroanele stnt mai numeroase, au profil bitron
conic sau În forma literei "S" (fig. 1 /4-5, 7-8 , 1 0) . Oalele au margtm
rotunjite sau teşite (fig. 1 /1 2- 1 4).
Ornamentele caracteristice acestei specii sînt: nervura in relief, linia
incizată, faţetele longitudinale, care apar mai frecvent pe căni. Pe castroane
şi străchini se intilnesc nervuri în relief, ornamente lustruite in plasă
(fig. 1/1 1 ), canelurile oblice (fig. 1 /9). Pe oale apar rar nervuri în relief,
ornamente lustruite în zigzag (fig. 1/14), linii incizate drepte sau fdnte.
Fundurile vaselor fine sînt inelare, sau cu inel pe margine, mai rar drepte.
Mai atrage atenţia un fragment ceramic (probabil de ulcior sau cană),
ars la cenuşiu, cu suprafaţa smălţuită în culoare verde-gălbuie. Vase şi frag
mente cu glazură se mai cunosc de la Dinogetia2, Spanţov3, Nicolae Băl
cescu4, CristeştiS şi BI"atei6. Această ceramică a fost sesizată la Dunărea de
Jos in sec. III-IV, ca in sec. IV ea să apară mai frecvent şi în Panonia7•
Ceramica zgrunţuroasă este de culoare cenuşie-negricioasă. Majoritatea
fragmentelor negricioase conţin ca degresant şi calcar (fig. 2/1 -2) . în alte
2 D. Popescu, Cercetdri arheologice in Transilvania (III), în Materiale, II, 1956. p . 179
şi nota 1 .
8 B . Mitrea ş i C . Preda, Necropole din sec. N din Muntenia, Bucureşti, 1967, p . 135 ,
fig. 80.
' Ibidem, fig. 246, 4 .
6 D . Popescu, op. cit . , p . 179.
• L . Bîrzu , Un cimitir aparţinînd populafiei autohtone din Transilvania sec. N-V e.n.
Cimitirul nr. 1 de la Bratei. Rezumatul tezei de doctorat, Universitatea din Bucureşti, Facul·
tatea de istorie, 1 97 1 , p . 1 7 .
7 D . Popescu, op. cit . , p . 1 7 9 ş i nota 1 .

https://biblioteca-digitala.ro

NOI CBRCETARI PRIVIND SECOLUL AL IV-LEA E.N. LA HARMAN

47

oazuri, pasta unor vase cenuşii-gălbui sau cărămizii-gălbui, conţine nmp cu
bobul mare, care le dă un aspect poros (fig. 2/8-9).
Majoritatea formelor ·acestor specii sînt de oale-borcan, ornamentate cu
una, dou ă sau mai multe linii incizate pe umeri (fig. 2/2-3). Mai apar şi
cîteva fragmente de străchini sau căni. In această categorie se includ şi
vasele de provizii de tip KrausengefăG, care sînt foarte numeroase, oma
mentate cu decor incizat cu linii .drepte sau în val.
Ceramica lucrată cu mîna nu se remarcă din punct de vedere canti
tativ. Este grosolană, de culoare brună spre negru, cenuşie, cărămizie sau
gălbuie.
Apar şi vase lucrate din pastă asemănătoare cu aceea a ceranucn zgrun
ţuroase la roată.
Formele sînt de oale-borcan, cu margini drepte, mai mult sau mai
puţin evazate, corp zvelt şi fund drept, avînd alveole Împrejur în cîteva
cazuri (fig. 2/1 1 , 1 3-14). Mai apar cîteva tipsii şi căţui cu alveole în jurul
fundului (fig. 2/1 3 ) . În afara alveolelor, alte ornamente constau din crestă
turi sau adîncituri pe buze, linii incizate, drepte, sau în val pe faţa inte
rioară a buzei.
In afara ceramicii, din aşezare au mai rezultat Şl o sene de unelte ŞI
obiecte: fusaiole, greutăţi de lut pentru războiul de ţesut, o seceră fragmen
tară, cuţitaşe de fier, coarne de cerb retezate şi găurite pentru a fi folosite
probabil ca mînere, fragmente de rîşniţă etc.
Se remarcă în m od deosebit un pieptene de os cu apucătoare scundă ş1
dreptunghiulară, ornamentat pe ambele feţe cu linii punct�ate drepte şi în
zigzag. El se aseamănă cu un exemplar de la Bezid8 ca tehnică şi stil de
omamentare şi ca formă, cu un exempl,ar de la Tîrgşor9•
Pe baza ceramicii (categorii, forme, tipuri şi ornamente) şi a pieptenului,
putem spune că aşezarea datează din prima jumătate a sec. al IV-lea e.n.,
poate cu o uşoară depăşire a mijlocului său.
Pentru atribuirea etnică a locuitorilor aşezării, ne stă la îndemînă nu
mai cenamica. Ea este reprezentată de tipuri de vase a căror origine este
dacică sau romană ( cănile, oalele, străchinile din pastă fină, ceramica zgrun
ţuroasă, ceramica lucrată cu mîna). În oadrul ei remarcăm însă pătrunderea
unor elemente specifice ceramicii cerneahoviene: cănile cu faţete longitudi8 Z. Szekely, in Aluta, 1, Sf. Gheorghe, 1969, pl. X/ 1 8 .
8

Gh. Diaconu, Tîrgşor. Necropola din sec. III-N

e.n.
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nale (două fragmente), oala-castron ornamentată cu decor in plasă lustruit
(fig. 1/1 1 ), canelurile oblice pe carena unei străchini (fig. 1/9) etc.
Ele se explică prin legăturile şi schimburile comerciale existente intre
localnici şi lumea cerneahoviană contemporană din spaţiul extracarpatic, in
prima jumătate a sec. IV.
Această aş&are este mai timpurie decit cea de la Hărman 1 (oare se
încadrează in a doua jumătate a sec. IV şi în cultura Sîntana de Mureş
Cerneahov).
Aşezarea de la Hărman 2 , de care ne-am ocupat aici, a aparţinut unei
comunităţi de populaţie d<l'co-romană a cărei cultură materială, În cursul
primei jumătăţi a sec. al IV-lea a cunoscut influenţa unor elemente cer
neahoviene din spaţiul extracarpatic.
Aşezarea de la Hărman 2 este contemporană şi asemanatoare cu cea
descoperită la Cristian - strada Gării10 (tot din jud. Braşov).
Dată fiind importanţa acestor descoperiri pentru cunoaşterea probleme
lor legate de populaţia daca-romană la începutul perioadei de trecere la
feudalism, este necesară continuarea săpăturilor ,arheologice de la Hărman.

p.

1o M . Marcu , Săpături arheologice la Cristian-Braşov, în Cumidava, II, Braşov,
1968
43-4 4 .
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Fig . 1 . Aşezarea "Hă rma n
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F i g . 2. Aşezarea "Hărrnan 2 " , cerarn ica zgrunţuroasă ( 1 -9) ; ceramica lucrată cu mîna ( 1 0- 1 4) ;
p ieptene de os ( 1 5 ) .
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NEUE FORSCHUNGEN
BETREFFEND DAS IV. JAHRHUNDERT U.Z.
BEI HARMAN (HONIGBERG)
(ZUSAMMENFASSUNG)

In dieser Arbeit wel'den die bi,s heute erzielten Ergebnisse der archăo
logischen Forschungen in cler Siedlung "Hărman 2" aufgezeigt.
·Auf Grund cler Ergebnisse kann man behaupten, dass die Siedlung aus dem
IV. Jahrhundert u. Z. stJa mmt und zwar von einer ortlichen dako-romani
schen Gemeinschaft, deren Sachkultur von einer Reihe von Elementen cler
Sîntana de Mureş-Tscherneachov-Kultur beeinflusst wurde.
Die Siedlung " Hărman 2" uncl clie aus cler Bahnstrasse von Cristian
(Neustadt) stammen ,aus cler gleichen Zeit und weisen claher gemeinsame
Ziige auf.

VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN
Abb. 1 . Die Siedlung " Hărman 2"
Abb. 2. Die Siedlung " Hărman 2"
mik (10- 1 4) ; Knochenkamm ( 1 5 ) .

--

ftangearoeitete Keramik.
brnige Keramik ( 1-9) ; mit cler Hand gearbeitete Kera ·

-
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NOI IDENTIFICĂRI DE LUCRĂRI
ALE ARGINTARULUI BRAŞOVEAN GEORG MAY II
de MINERVA NISTOR

Exceptînd valoroasele lucrări ale lui Georg May I I aflate în colecţia
i\Iuzeului de Artă al R. S. Romania (douăzecişiuna la număr) expuse în ma
joritatea lor la Muzeul de artă bdocovenească de la Mogoşoaia 1, operele sale
$fnt răspindite şi în alte muzee din ţară şi străinătate.
Mai sint cunoscute în afară de cele amintite candelele din mănăstirile
Horezu şi Bistriţa, două obiecte în colecţia Muzeului Naţional din Budapesta
(un potir şi o cană, asemănătoare unei alte căni lucrată tot de el aflată în
prezent în Muzeul de Artă �decol1ativă Cluny din Paris) şi o ferecătură din
anul 1697, la mănăstirea Patmos (Grecia) ajunsă acolo cu obiectele româneşti
dăruite mănăstirii2.
Lucrările cunoscute şi aflate în prezent în colecţiile transilvănene sînt
incomparabil mai puţine. Printre cele publicate amintim o îmbrăcăminte a
unui bol de porţelan ,aflat în Muzeul Biser1cii Sf. Nicolae din Scheii Braşo
vului3, o candelă în stil brîncovenesc, opera a aceluiaşi meşter argintar se
află În Muzeul de Artă din Cluj 4, iar patru candele brîncoveneşlli vor forma
obiectul studiului de faţă. Aceste piese sporesc numărul lucrărilor sale cunos
cute în Transilvania, unde identificarea lor, mai poate oferi încă surprize
pentru cercetători.
În Muzeul judeţean Braşov, se găseşte în prezent o candelă de argint ce
provine din colecţia Muzeului 'cetăţii Bran (fig . 1 ) cu nr. C. 270.
Părţile componente ale ei: gura, lanţurile cu capacul corpul. şi butonul
sînt vizibil segmentate În patru registre decomte cu heliantus şi flori de la1 Corina Nicolescu, Argintdria laică ş i religioasă în ţările române (secolele XIV - XIX)
Bucureşti, 1968 , p.28.
2 Corina Nicolescu, Două lucrări de argintari din Transilvania aflate în colecţiile străine,
în ,.Revista Muzeelor" , nr. 33 , 1970, p . 235-237.
3 Gyarflis Tihamer, Brassai otvosseg tCirtenete, Braşov, 1912 p . 1 22-1 23 , nr . 263 .
4 A lexandra Furnică-Rus, O candeld a argintarului Qeorg May II la Muzeul de artă
Cluj , în Sesiunea de comunicdri ştiinţifice a muzeelor de artă, Bucureşti, iunie 1966, p. 5 9 .
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lea ajurate, care se desfăşoară ritmat, separat pnn impletituri de vrejuri spi
ralate, incizate.
Primul registru U formează gura, alcătuită dintr-o bordură decorată prin
traforare, ciocănire şi cizelare. Frize cu frunze de acant stilizate, aranjate
continuativ, urmărind parcă o linie sinusoidală sint illlcadrate intre două briuri.
Aplicaţii de flori de crin (fleuroni) obţinuţi prin turnare, Îlmpodobesc ca
o dantelărie paNea superioară a gurii. Pe suprafaţa ei se află trei tortiţe se
miovale fixate simetric, decorate tot prin turnare cu o figură simbolică ce repre
zintă un cal demare intr-o poziţie verticală (formă barocă). Prin spaţiul dintre
gură şi gît trece o verigă de care este prins lanţul. Cele trei lanţuri (ce for
mează al doilea registru) de cîte 40 cm lungime, sint forma1te din patruzeci
inele ovale din sîrmă subţire şi sînt prinse de canturi, iar in partea superioară
de un căpăcel hemisferic ornat cu frunze de acant stilizat.
Corpul candelei (al treilea registru), obţinut prin ciocănire pe dos a unei
foi subţiri de ar�int învelită in răşină, lucrată in tehnica "au repousse" (apoi
cizelată şi traforată), este Împărţit in două cîmpuri inegale, ce reprezintă in
exterior retrageri succesive. Partea superioară a corpului (cea mai mare) cu
circumferinţa de 40 cm este compartimentată in nouă medalioane (lobi bo
selaţi), oblice, cu tendinţă de torsionare, element specific artei decorative bdn
coveneşti. Lobii sint delimitaţi de benzi care subliniază dispunerea lor oblică
torsionată. Ei cuprind motive florale decupate, tratate realis·t : bujori deschişi,
heliantus, vrejuri de acant şi unul din motivele utilizate in arta populară,
laleaua învoalată. Sînt elemente pe care argintarul le-a redat in cele mai mici
amănunte (flori cu pistil, cu frunze etc.).
Partea inferioară a corpului (cea mai mică) este strînsă şi despă·r ţită de
partea superioară printr-o torsadă destul de reliefa.tă, care restringe spaţiul
compoziţional ce reprezintă nouă lobi bombaţi in formă de virgulă cu codiţa
in sus, alternind cu frunze stilizate.
In vîrful candelei există un buton avînd forma unui con de brad (al pa
trulea registru), turnat şi cizelat pe faţă. Lîngă con, într-o treflă, sint gra
vate iniţialele argintarului, semnul de meşter în majuscule: G.M. (fig. 1/2).
L = 20 cm; d.g. 8 cm ; gr. 5 20

g r.

Starea de conservare a candelei este bună. l i este deslipită doar o tor
tiţă şi lipseşte herma superioară a unei volute.
Este o candelă de factură brincovenească piriformă cu motive vegetJale
(palmete şi semipalmete stilizate), modele des repetate aproape identic, şi in
alte genuri ale artei vremii (pictură murală, broderii, sculptură în lemn, ce
ramică, cahle, sculptura lespezilor funerare etc.).

https://biblioteca-digitala.ro

NOI IDENTIFICARI DE LUCRARI ALE ARGI N"J:ARULUI BRAŞOVEAN GEORG MAY Il

57

Prin jocul liniilor, al decoraţiei incărcate, plină de mişcare, ca.ndela este
şi o realizare de inspiraţie barocă, stil caracteristic perioadei în care a creat
meşterul Georg May I I .
Muzeul Cetăţii Bran posedă şi o al.tă candelă, tot d e factură bdncove
nea:scă inventar C. 2 2 1 (fig. 2). Ambele candele (cea imprumutata Muzeului
Braşov fig. 1 ) şi aceasta au ajuns in colecţia Muzeului Bran prin transfer de
la Castelul Peleş, unde fuseseră aduse probabil de la mănăstiri, care le-au do
nat familiei regale. Pe candelă se află cifra 1 697 ca şi pe ferecătura de la
mănăstirea Patmos Grecia. Probabil ambele fac parte din aceeaşi comandă.
Compoziţional, candela de la Bran este simiiară candelei aflată la mu
zeul din Braşov şi a altora din colecţia Muzeului de ar.tă al R. S. Romhia
datînd din aceeaşi perioadă. Şi această candelă este piriformă, ajurată cu mo
tive brîncoveneşti, ornamente ce reflectă acelaşi proces al interpătrunderii
elementelor bizantine şi transilvănene. Din punct de vedere morfologic şi
aici întîlnim aceleaşi părţi componente şi aceeaşi tehnică in care artistul sti
lizează motivul. La baza candelei lîngă con este aplicat poansonul - marca
me�terului simplificată l a iniţialele G. M. fără coroană şi inscripţia de danic
in limba română cu caractere chirilice (fig. 2/1 ) : ,.Dentru a me osărdic făcutau
aceste candile şi le-am dat la bol5 + gospojda Maria6. De la mănăstirea Hurezii
ca să fie de pomenire leat 72057 measeţa8.
I.

20

cm ;

d.g. 8

om ;

gr. 450.

O lucrare în aceeaşi concepţie cu candelele descrise mai sus, este cea care
se păstrează la parohia bisericii Sf. Nico l ae din Şcheii Braşovului (nr. inv.
376)9• Piesa are o monogramă care fiind foarte ştearsă nu ne ajută la iden
tificarea meşterului ; în schimb, analogiile destul de evidente cu candelele des
cr,ise mai sus ne vin in ajutor.
Lucrarea aparţine artei brîncoveneşti căreia n:eşterul îi dă citeva tră
sături proprii. Are aceeaşi împărţire morfologică şi fleuroni ajuraţi pe buză
executaţi prin turnare.
Motivul decorativ este încadrat în lobi boselaţi inclinaţi, ornaţi cu mo
tive specifice: laleaua voalata, heliantul, vrejul de acant, tratat in spirit rea
list. Compoziţia florilor, deşi aparent identică cu cea de pe candela de la
ş

Probabil este vorba d e bolniţa spitalului mănăst irii ş i adăpostului d e călători.
Maria putea fi soţia lui Brîncoveanu sau una din fiice.
7 1697.
8 Luna nu se poate descifra.
8 Informaţie primită de la Iuliu Işa, protopop la biserica Sf. Nicolae din Şchei i Bra·
şovului, căruia ii aduc mulţumiri şi pe această cale.
8
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Muzeul Braşov, prezintă mici deosebiri ; in schimb dispoziţia frunzelor aduce
mult cu aceasta. Pe capac se remarcă vrejuri florale în trei petale.
I.

1 7 cm ; d.g. 9 cm; gr. 276.

Fără a fi datată, ea se situează totuşi prin tehnică, compoziţie şi stil, în
aceeaşi perioadă brîncovenească. Cu multe probabilităţi poate aparţine lui
Georg May I I .
Remarcabilă d i n punct d e vedere artistic faţă d e candelele descrise, este
o altă candelă, ce face parte din obiectele de cult din patrimoniul arti,stic al
Bisericii Sf. Nicolae din Şcheii Braşovului (nr. inv. 366 ; fig. 3). Prin cali
tatea execuţiei, această candelă cu motive vegetale frumos ondulate şi petal e
minuţios executate, cu nervuri delicate, constituie dovada evoluţiei continue
a artei lui Georg May II.
Patru registre formează şi aici părţile componente. Primul registru îl re
prezintă gura, redată printr-o bordură obţinută prin traforare, ciocănire şi
cizelare. Pe s uprafaţa ei apar trei capete baroce de ingeri ou aripile căzute, ce
ilustrează trăsăturile comune argintarilor braşoveni din această vreme. Di
stribuirea îngeâlor se face prin extindere laterală. Armonios ne apare aici
ornamentul chenarului marginal al buzei care spre deosebire de candelele
amintite este lipsit de decorul dantelat, reducîndu-se la o bandă orizontală
cu striaţiuni . Luciul bandei aurne contrastează cu culoarea mat închisă de
argint a •:orpului.
Cele trei lanţuri prinse de canturi şi de cîte un cîrlig, în partea inte
rioară a căpăcelului semisferic, constituie un element asemănător candelelor
descrise formînd al doilea registru. Pe marginea vălurită a capacului se află
imprimată foarte vtzibil sigla argintarului Georg May II iniţialele G. M. iar
deasupra coroana (care trebuie privită ca o imitaţie a coroanei de crin - stema
'
famiLiei de Anjou), spre 'deosebire de cele anterior descrise unde apar numai
iniţialele. Centrul capacului puţin bombat, este ornamentat În relief cu şase
frunze stilizate ce alternează 'CU alte şase suprapuse. In mijloc este fixat ine
lul pentru atîrnat.
Corpul propriu-zis al candelei formează cel de-al treilea registru segmen
tat şi el În două nivele inegale. Partea superioară a corpului are la bază o
schemă compoziţională de medalioane în formă de triunghiuri ascuţite cu vîr
ful în sus. Cî.te un motiv flora:! decupat (bujori, lalele, motive vegetale uzu
ale la May) este plasat în cele opt triunghiuri cu terminaţia florii spre vîrful
ascuţit. Spaţiul dintre vîrfurile triunghiurilor e completat cu patru lalele aşe
zate cu tulpina în jos ce alternează cu patru frunze aşezate cu codiţa in sus.
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Modul de imbinare a motivelor denotă mul.tă inventivitate, ingeniozitate ŞI
echilibru.
Partea inferioară a corpului se deosebeşte mult de cea a candelelor de
sci1ise, prin simplitatea decoraţiei şi renunţarea la elemente vegetale. Opt limbi
bombate simple, neomamentate alternează cu alte opt, traforate in formă de
mici romburi, sugerind ochiuri de plasă. Golurile ochiurilor dau o anumită
adincime.
1. 1 5 cm; d.g. 7 ; d. capacului 5 cm.

Butonul conic lung de 3 cm, ornat cu patru frunze · în relief aşezate
cu partea terminală în jos, formează ultimul registru. O inovaţie deosebită este
introducerea elementului antropomorf (îngeri) care formează a friză. Dintre
toate părţile componente ale candelei aflată în Biserica din Şchei, una sin
gură este decorată pe corpul propriu-zis cu elemente florale, celelalte fiind
realizate cu elemente diverse, tratate mult mai simplu, ceea ce face ca lucra
rea să pară mai puţin Încărcată, atenţia fiind atrasă de registrul central.
Deşi elementele florale au rol important in compoziţiile lui May , tn această
operă ele nu ocupă un loc preponderent. Motivele vegetale printre care şi
frunzele, de obicei mult stilizate, apar Într-o tratare variată şi foarte liberă10.
Ca urmare a privilegiului acordat Încă din 1 504 de regele Vladislav ar
gintarilor ,din Transilvania 1 1, precum şi potrivit prevederilor statutului arl• Ar putea să existe mai multe ipoteze privitoare la provenienţa acestei piese : a) că s-a
omis de a fi topită, în anul 1847 (cind majoritatea candelelor vechi din biserica Sf. Nicolae
au fost topite, ,. . . . pentru a se face chivotul şi alte lucrări pentru sama bisericii", precum
menţionează Candid Muşlea, in B iserica Sf. Nicolae d i n Scheii Braşovulu i , voi . 1 (1 292- 1 74 2 ) ,
Braşov, 194 3 , p. 294-295 ; b) avîndu-se în vedere importanţa ei istorică, fiind probab il dăruită
de persoane din familia Cantacuzinilor - soţia lui Şerban Cantacuzino a fost îngropată în
Schei, sau putea fi dăruită de Constantin Brîncoveanu ori de unul din urmaşii acestuia (se
ştie că fiica lui Ancuţa, a trăit o parte a vieţii sale în Schei). Interesul pentru această lucrare
poate fi în acest caz mai degrabă istoric decît artistic . Corina Nicolescu , în lucrarea B iseri ca
S[. Nicolae din Scheii Bra şovului, Bucureşti, 1967 , p. 14 menţionează, că ,.în veacul al XVII-lea,
biserica poseda încă din bogatul ei tezaur de argintărie, 70 de candele, din care una se găsea
la mormîntul doamnei lui Şerban Cantacuzino îngropată aci. Dintre cele din veacul al XVIII-lea
citeva în stil brîncovenesc se mai pot vedea încă în biserica principală. Biserica nu a fost
înzestrată însă numai prin danii domneşti. Numeroşi boieri, desigur, din cei care aveau legă·
turi directe cu Braşovul sau care îşi găseau aici un adăpost sigur în vreme de răstrişte ş i-au
lăsat numele pe daniile lor" ; c) o altă ipoteză privitoare la provenienţa acelei candele ar fi
aceea că ea va fi intrat în patrimoniul bisericii după 1847 , dăruită de vreo familie înstărită
românească din Braşov , ţinînd cont că este epoca în care activitatea negustorilor români se
dezvoltă atît de mult încît poate fi considerată şi un apogeu al afirmării lor pe toate planurile.
Candid Muşlea, în opera cit. p. 3 1 , nota : "Pescarii (fiind vorba de negustorii de peşte
din Schei), erau oameni bogaţi şi cu multă îndemînare şi spirit comercial . . . cînd
se întorceau "de la drum", ce mai chiote şi chefuri ! însoţiţi de neveste, mame şi rudenii,
se duceau apoi la "sfînta biserică", căreia-i făceau daruri bogate : candele, icoane ş i galbeni,
pe care-i păstrau în săculeţe de pînză sau de piele".
11 V. Roth , Die deutsche Kunst in Siebenbiirgen, Sibiu, 1934 , p. 45 .
•
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gintarilor braşoveni din 1 656 (art. 47) tn care se menţionează că toate produ
sele trebuiesc marcate 12 şi aceste lucrări executate de Georg May II poartă
marca lui de meşter. Obligaţia meşterilor de a-şi marca lucrările aduce după
sine responsabilitate asupra calităţii lor atît din punct de vedere al superiori
tăţii tefinice cît şi al calităţii materialului folosit.
Marca meşterului Georg May II, diferă de la obiect la obiect şi este greu
de identificat, Întrucît cele patru nume de Gcorg May (I, II, III, IV) au pro
dus confuzii deoarece anii de activita.tc pentru o anumită perioadă coincid.
In catalogul de argintărie al lui E. Koszeghy marca de meşter cu iniţialele
G. M. figureaza ca marcă a doi argintari braşoveni : Georg May 1 şi Georg
May II 13. In lucrarea sa Gyarfas Tiharner redă marca meşterului Georg
May II înscrisă Într-o trefJă cu iniţialele G. M. avînd deasupra coroana 14•
O greutate În identificarea lucrărilor lui Georg May Il, o constituie şi
faptul că monograma lui este uneori alcătuită n umai din iniţialele G. M.
Lipsa coroanei poate fi explicată şi prin faptul că aceste piese au fost, pro
babil, lucrate în Ţara Românească, unde meşterul se stabilise pentru perioade
mai scurte de timp 15.
Pentru identificarea şi încadrarea mai precisă a acestor opere de care ne
ocupăm, pe lîngă sigla argintarului, de mare ajutor ne sînt şi analogiile, unele
mergînd pînă la identitate, cu alte candele executate de Georg May I l .
Braşovului (centrul meşteşugăresc notoriu c a ş i Sibiul), i se pot atribui
multe lucrări păstrate în diferite muzee din ţară şi străinătate. Din stilul şi
variatele metode de lucru ale argintarilor braşoveni (în care se remarcă influ
enţe ale artei meşterilor orfevrari din sud-estul Germaniei şi nordul Italiei),
desprindem strădania lor de a îmbina în mod cît mai fericit forme transilvă
nene de Renaştere şi baroc , cu cele ale artei bizantine, prin intermediul ţări
lor rorr.âne şi cu a,le artei româneşti, care în a doua jumătate a secolului al
XVII-lea şi începutul secolului al XVIII-'lea se afla Într-o epocă de mare în
florire. Aceste opere de care dispunem, prin analogiile stilistice, morfologice,
tehnice, care nu pot fi contestate, ne pot servi drept ghid în determinarea
pieselor noastre.
Muzeul de Artă din Cluj, deţine o candelă 1 6, ce prezintă analogii cu
candelele descrise, cu excepţia celei din Biserica Sf. Nicolae (fig. 3). Candela
de la Cluj vădeşte aceeaşi concepţie stilistică ; argintarul utilizează aceeaşi
12 Din statutele breslei aurarilor, material aflat în arhiva documentară a Bisericii Negre
din Braşov, nr . IV, H . d. 7 .
13 Alexandra Furnică-Rus, op. cit., p . 59.
1' Gyărfb T . , op. cit., p . 3 18 , n . 4 .44.
1 5 Corina Nicolescu, Arg intăria laică şi religioasă . . . , p . 28 .
18 Alexandra Furnică-Rus, op. cit., p. 59.
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tehnică "au repousse". Reliefare a motivelor este obţinută ca şi in cazul piese
lor noastre prin ciocănire, iar turnarea şi cizelarea constituie pentru artist doar
metode auxiliare. Deosebirile ornamentale trec şi aici neobservate.
Se remarcă aceiaşi lobi boselaţi, frunze cu motivul acantului, iar veriga
semicirculară din care este alcătuit fiecare cant, este decorată cu cîte două
herme, un fleuron şi valute. Herma superioară este perforată de orificiul
pentru lanţ. Nici pe această candelă nu s-au găsit decit iniţialele G. M. pla
sate lîngă buton pe partea inferioară. Informaţia documentară lipseşte şi pen
tru această piesă după cum susţine Alexandra Furnică 1 7• Analogiile făcute cu
candelele aflate in colecţia Muzeului de Artă al R. S. România uşurează po
sibilitatea atribuirii ei lui Georg May II. Autoarea menţionată o datează intre
anii 1 688-1 700.
Şase candele lucrate in aceeaşi tehnică ca cele anterior descrise, prin re
gistre uşor bombate, avind iniţialele G. M. (unele şi coroana), se află in sec
ţia de artă feudală a Muzeului de Artă al R. S. România18. Ele ne pot servi
de analogii pentru identificarea candelelor noastre.
Două dintre ele (nr. de inv. 992 şi nr. inv. 1 390) se aseamănă cu pie
sele noastre atît ca structură morfologică cît şi ca decoraţie. Celelalte patru
candele sint deosebîte din punct de vedere morfologic (nr. de inv. 1 39 1 ,
1 .392, 1 393, 1 360) formate numai din trei registre: gura, corpul ş i butonul şi
marcate cu sigla argintarului Georg May I I .
Aceste patru candele faţă de primele două, prezintă deosebiri prin ab
senţa lanţurilor, locul lor Iuindu-1 şuruburile cu piuliţe prinse de partea cea
mai bombată a registrului central al corpului pentru a putea fi fixate direct
pe perete. O altă deosebire o constituie reducerea numărului medalioanelor
la şase mari şi şase mici, dispuse alternativ cu vîrful intr-un sens sau altul
(în sus şi in jos) ; arcul desprins de hermă este mai extins şi volutele prezintă
o uşoară deformare. Şi acestea sint piriforme, au registre decorate cu variate
motive formate din împletituri din flori de lalea, crucifere şi heliantus, tra
tate cu un real simţ decorativ, ce se leagă mai mult de tradiţia artei brinco
veneşti cu frize din frunze de acant etc. Forma, precum şi ornamentul buze
lor şi a camurilor este cea frecvent intUnită, doar că detaliile sint mai re
duse. Sinuozitatea lor evoluează cu asimetrii, ca şi la candelele noastre ceea
ce accentuează În mod vădit- caracterul nou al barocului precum şi decoraţia
brîncovenească realizată de Georg May II. Sînt marcate cu iniţialele G. M.
Examinarea comparativă a pieselor descrise dezvăluie prin urmare doar
mici deosebiri. In virtutea unor analogii apropiate de ordin stilistic, morfo17 Ibidem.

18

Corina Nicolescu, op. c i t . ,

p.

250 - 25 1.
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logic, tipologie, cronologic etc. paternitatea lui Georg May I I asupra celor
patru candele de la Muzeul din Braşov, Bran şi cele de la Biserica Sf. Nicolae,
apare evidentă. Ele sint asemănătoare pină la identitate cu restul candelelor
lucrate de meşter, aflate in alte colecţii, ca cele mai sus menţionate. Paralel cu
analogiile de ordin morfologic, decorativ etc., ne mai ajută tehnica folosită la
toate candelele de Georg May I I : Ciocănirea foii de argint care formează corpul
candelei, pe care o bomba, a.poi umplerea ei cu plumb şi trecerea la boselarea şi
cizelarea lobilor după modelul dat, ultima fază fiind traforarea cu dălţi19.
Din cele prezentate mai sus, putem desprinde faptul că, candelele noastre,
se încadrează intre lucrările executate de Georg May I I , in perioada anilor
1 695-1 709, perioadă de evident apogeu a artei şi experienţei argintarului.
Este perioada in care activitatea meşterului este legată de comenzile mari
primite din partea domnitorului Constantin Brincoveanu, după cum reiese
şi din unele scrisori: Astfel in 1 707 (72 1 5) iulie 2 1 , domnul Constantin
Brîncoveanu scrie judelui Braşovului despre sosirea sa la Tîrgovişte şi tot
odată, despre trimiterea aurului la Braşov pentru a i se polei "arginturile"
comandate la Georg May20.
In 1 707 (721 5) august 20, <llcelaşi domnitor il anunţă pe Jupan Gheorglhe,
j udele Braşovului, despre sc·risoarea şi "arginturile" pe care i le�a dus Georg
May, dîndu-i altele in lucru21.
In 1 708, Constantin Brîncoveanu, scrie judelui ,despre "arginturile" pe
care Georg May trebuie să le lucreze22.
În general se poate admite faptul că primele trei candele descrise (cea
aflată la Muzeul din Braşov, la Bran şi la parohia Bisericii Sf. Nicolae),
marcate doar cu iniţă·aJele G. M., fără coroană au fost executate de meşter
în Ţara Românească, lucrînd pentru Consuantin Brîncoveanu fără ştirea
breslei. Comparînd aceste lucrări cu altele ale aceluiaşi meşter din această
perioadă, ele nu se remarcă nici din punct de vedere artistic, tehnic şi mc1
chiar al materialului întrebuinţat, ci, dimpotrivă, pot fi considerate ca me
diocre, ca lucrări de serie.
In sdhimb, cea de-a patra candelă :descrisă (fig. 3), cea aflată in Biserica
Sf. Nicolae. se poate încadra între lucrările executate de meşter in atelie
rul său ·din Braşov, după întoarcerea din Ţara Românească, deoarece are
gravată deasupra iniţialelor G. M., coroana oraşului. Ea este mult evaluată
tipologie prin particularităţile sale stilistice variate, complexe şi originale.
19
20

A lexandra Furnică-Rus, op. cit., p. 6 1 .
Hurmuzaki, Documente, vol. XV, partea a II-a, p. 15 16 - originalul l a Arhivele Statu·
lui din Braşov, col. Stenner, seria Ab. 1. voi. III. nr. 396.
21 Hurmutaki, op. cit . , p. 15 1 7 ; Stenner, op. cit., nr. 398.
22 Hurmuzaki,
op. cit., p. 1 523 ; Stenner, op. cit., nr. 406.
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Analiza atentă a lucrării şi comparaţia cu o serie de candele din creaţia lui
Georg May I I , denotă o bună stăpînire a meşteşugului, o îmbinare a ele
mentelor mai vechi cu cele noi, depăşind chiar originalitatea candelelor
anilor precedenţi.
Încercarea noastră de a incadra cronologic această piesă, se sprijină, pe
lîngă analogiile de ordin ornamental şi pe criterii de datare anterior expuse,
şi pe baza unor scrisori ca cea din 1 709, ianuarie 27 prin care Constantin
llrincoveanu anunţă judele Braşovului 1despre " arginturile de la May, care
au gătit Evanghelia şi cădelniţa, dar nu şi nişte candele şi o tipsie de nafură",
zicind că " lucrul bun tot cu zăbavă se face"23, iar Într-o altă scrisoare din
1 709, aprilie 26 din care reiese terminarea unei comenzi, Constantin Brîn
coveanu scrie judelui despre "arginturile de la May, !Care trebuie puse într-o
cutie mare, venind şi meşterul sau dînd foiţă de socoteală"24•
Georg May Il, incadrat Într-o epocă bogată În manifestări artistice de
toate genurile, descendent a unei adevărate generaţii de argintari braşoveni, a
fost unul din meşterii cei mai solicitaţi de domnitori şi, îndeosebi de Constantin
llrîncoveanu. Prin operele sale, este cert că el va rămîne unul din cei mai
reprezentativi şi mai de seamă argintari ce contribuie la dezvoltarea rela
ţiilor culturale dintre Transilvania şi Ţara Românească din secolele XVII
XVI I I . Majoritatea lucrărilor sale, În care pot fi încadrate şi cele patru
analizate, trădează influenţa şcolii din Niirnberg, Augsburg o influenţă
sculpturală, iar modul de interpretare este în spiritul oriental. fără îndoială
că timpul şi analiza obiectivă vor discerne limitele şi reuşitele operelor sale
şi-1 vor aşeza definitiv în rîndul marilor noştri argintari. Cantitatea mare
a lucrărilor executate de Georg May I I pentru domnitorul Constantin
Brîncoveanu, păstrate În majoritate în colecţiile Muzeului de Artă al
R. S. România explică puţinele lUicrări aflate în Transilvania. Candelele
descrise mai sus, sporesc cunoaşterea numărului lucrărilor sale aflate în co
lecţiile transilvănene. Prin identificarea a încă cîteva lucrări, studiul d� faţă
încearcă să aducă noi contribuţii la cunoaşterea lui Georg May Il, unul din
cei mai înzestraţi meşteri ai timpului său. Noi surprize pot să apară cu fie
care cercetare, fiindcă lucrările cunoscute reprezintă doar o parte din
valoroasa sa creaţie artistică ţinînd. cont şi de lucrările pierdute sau unele
necunoscute de noi.
Identificarea mărcilor de meşteri de pe candelele aflate în Biserica
Sf. Nicolae din Scheii Braşovului, ne-a îngăduit cunoaşterea unor candele
aparţinînd şi altor artişti <.:or.�acraţi ca: Peter Hirscher ( 1 698-1 705), Michael
23 Hurmuzaki, op. cit. p. 1 527 ; Stenner, nr. 420.
24 Hurmuzaki, op. cit., p. 1 534 ; Stenner, nr. 4 16 .
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Neustadter ( 1 667-1 7 1 0), Daniel Mathesius meşter ( 1 724- 1 736), Georgius
Olescher junior ( 1 72 1 - 1 76 1 ) Samuel May ( 1 789-1 800) etc. Aanaliza mai
atentă a formelor şi a ornamentaţiei acestor lucrări şi compararea cu opere
similare, executate cu aproximaţie în aceeaşi perioadă, ne duce la concluzia că
aceşti meşteri lucrau fie la comandă după modelele pr�mite, fie că se inspirau
din lucrările executate de Georg May I I . Astfel, l a cele peste 30 de can!dele
aflate în Biserica Sf. Nicolae, ce provin probabil dintr-un atelier sau centru
comun, se remarcă aceleaşi trăsături, subliniate la candelele de mai sus, şi
acelaşi simţ artistic :diriguitor, care şi-a pus pecetea pe o serie de lucrări .
Analogiile ne aj,wtă la încadrarea lor Într-un interval de timp apropiat peri
oadei lui Georg May I I , cadru cronologic în care se înfiripă un nucleu crea
tor care a cuprins generaţii de meşteşugari. Cu ocazia unei călătorii în Ţara
Românească în 1 695, Georg May II aduce cu el 30 mărci de argint pe care
le prelucrează Împreună cu argintarul Peter Niemesch25, Opere ce poartă alte
nume dedt ale lui Georg May II înlăturată ipoteza susţinută pînă în prezent
conform căreia acesta ar fi fost singurul argintar care a lucrat pentru Ţara
Românească. Ele vor face însă obiectul unui alt studiu.
O privire, fie şi sumară, asupra candelelor amintite, ne duce la con
cl uzia că în general, cu mici deosebiri, ele prezintă detalii stilistilce asemănă
toare, constituind un specific al lui Georg May II şi deci un stil propriu
conţinînd elemente de argintărie brîncovenească şi de baroc transilvănean. Ele
dezvăluie spiritul unei arte înfloritoare şi subtile, expresia unei epoci ·de
puternică înflorire artistică, ca urmare a nivelului !Cultural prosper al domni
lor, boierilor, Ţărilor române şi a negustorilor braşoveni, precum şi a activi
tăţii fructuoase a argintarilor acelei perioade.
La majoritatea acestor piese, se remarcă faptul că atît clienţii din Ţara
Românească şi chiar şi clienţii români din Braşov, cereau ca lUJCrările să
reflecte gustul rr:ediului artistic românesc, meşterii, trebuind să execute după
modelele şi temele primite, stabilindu-se astfel, că deşi lucrarea era executată
rde un meşter dintr-un centru săsesc, concepţia artist�ă era românească.
Edificatoare în acest sens este scrisoarea 1din 16 februarie 1 707, prin care
domnitorul Constantin Brîncoveanu, îl anunţă pe judele Braşovului că 1-a
reţinut pe Georg May un răstimp la curtea sa, ca să se poată Înţelege cu el
asupra fiecărui amănunt a noii sale comenzi, informîndu-1 totodată că el s-a
înţeles cu meşterul şi speră să-i lucreze şi ·de data aceasta lucrări frumoase26•
25 Teodora Voinescu, Noi identi{icări de meşteri argintari din Transilvania , în "Studii
muzeale" , 1, 1 95 7 , p. 34.
2 6 Corina Nicolescu - Fr. Killyen, Der Kronstiidter Gold.schmied G eorge May II, und
sein Werk, în "Forschungen zur Volks- und Landeskunde" , vol. IX, 1 966, nr. 1, p. 6 1 .
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Creaţiile acestor rr. eştcri argintari sînt pe cît de importante ca valoare
artistică, pe atît de reprezentative ca expresie a unui puternic centru meşte
şugăresc. Braşovul preia şi dez voită tradiţia prelucrării metalelor iar aceşti
meşteri nu fac decît să continue actiVIitatea vechilor ateliere. Lucrările lor ne
furnizează şi date preţioase asupra nivelului atins de arta prelucrării meta
lelor din acea perioadă la Braşov.
Atelierele de argintari ale . celor două oraşe: Sibiu reprezentat prin Seba
stian Hann şi Braşov prin G. May II, înfloresc în mod deosebit în perioada
brîncovenească, operele lor contribuind pe de o parte la profilarea stilistică a
artei decorative brîncoveneşti, iar pe de altă parte, la răspîndirea acestor
forme şi În arta transilvăneană27.
Asemenea altor lucrări din diferite colecţii, muzee, biserici etc. şi aceste
ca111dele rămîn mărturii ale creaţiei. artistice medievale fiind totodată şi valo
roase documente de istorie culturală şi chiar socială. Operele acestor meşteri
se leagă organic şi de alte domenii ale artei brîncoveneşti. Cercetările între
prinse în muzeele şi bisericile din sudul Transilvaniei au stabilit influenţe ale
stilului brîncovenesc. Nicolae Iorga subliniază: " . . . îndată ce vedem apărînd
tulipa ştim că avem de-a face cu ep01ca lui Brîncoveanu şi Antim I vireanu.
Acesta probabil a adus din Ivir asemenea motive florale care se întîlnesc în
toate obiectele de artă ale timpului"28. Valoarea creaţiei artistice a acestor
meşteri şi a inspiraţiei lor plină de fantezie, îşi va trage seva în mare parte
şi din arta populară. De aici poate izvorăşte şi b ogăţia imaginaţiei care for
mează una din trăsăturile lor esenţiale, alcătuind motive diverse de inspiraţie,
fără să minimalizăm însă şi influenţa care a avut-o asupra acestor meşteri
atmosfera cultural-artist�că a Braşovului cu tradiţiile umaniste persistente încă,
precum şi centrul românesc al Scheiului, aflat În continue legături cu Ţara
Românească şi Moldova.
În ce priveşte activitatea laborioasă a acestor meşteri, vorbesc de la sine
operele lor, care le poartă mesajul peste veacuri.

27 Ist. Rom. voi. III, Ed. Acad. R.P.R. Buc. 1964 p. 334 .
5

28

-

Nicolae Iorga , Vechea artă românească la români, Vălenii de Munte, 1934, p. 3 8 .

Cumidava
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F i g . 1 . 1 , Georg May II - cnn
delă în stil brîncovenesc (Mu
zeul judetean Braşov . Foro : Fr.
Thomas) ;

fig. 1 . 2 , Sigla argintarulu i
Georg May II , d e p e can·
dela aflată la Muzeul jude
tean Braşov ( Foto : Fr.
Thomas).
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fig.

2. 2 , Georg May I l
candelă în stil brîncovenesc
(Muzeul c etăţii Bra n
detaliu : Foto : Fr. Thomas) .
�--

-

Fig.

2 . 1 , Georg May
II
candeHi in stil
hrincovenesc
(Mu
zeu 1 cetăţii Bran. Foto :
F r . Thomns) ;
-

��-

Fig. 3 . Georg May Il, candelă (Biserica Sf. Nicolae din
Scheii Braşovului. Foto : Fr. Thomas).
s•
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NEUE IDENTIFIZIERUNGEN EINIGER ARBEITEN DES
GOLDSCHMIEDES GEORG MA Y Il AUS BRAŞOV (KRONST ADT)

(ZUSAMMENI'ASSU NG)

In cler Abhandlung beschreibt die Verfasserin vier Ampeln, Arbeitcn des
Goldschmiedemeisters Georg May II aus Braşov (Kronstadt), die si1oh gegcn
wărtig in verschiedenen Sammlungen aus Siebcnburgen bcfinden. Da bisher
die Anzahl cler bekannten Arbciten von Georg May I I in Siebenburgcn schr
gering ist, kann die Identifizierung neuer Werke noch Oberrascihungen fur
clic Forscher bringen.
Die zahlreichcn Arbeitcn, die Georg May II fur den Fursten cler Wala
chei, Constantin Brîncovcanu ( 1 68 8 - 1 7 1 4) ausfuhrtc, und die sich zu m
Grossteil in den Sammlungen des Kunstmuseums 1der Sozialistisohen Rcpublik
Rumănien in llukarest bcfindcn, erklăren die Tatsachc, dass sich in sieben
biirgischen Sammlungen nur so wenige Arbeiten von ihm befinden.
Von den in cler Abhandlung besohriebenen vier Ampeln befindet sich
einc im Kronstădter Kreismuseum und cine im Museum Bran (Torzburg),
wahrend zwei den Sammlungen cler Nikolauskirche in cler Oberen Vorstadt
von Kronstadt (Scheii Braşovului) angehoren. Sie alle sind in Silber getricben
und gehoren zum sogenannten " Brîncoveanu" -Kunststil, enthalten jedoch auch
Elemente des siebenburgischen Barock.
Die Ampeln sind birnenformig und zeigen als Ziermotive clic Tulpe, die
Scmner:blume und den Akanthus.
Gelegcntlioh cler �dentifizierung cler Meistermarken auf den Ampeln in
cler Nikolauskirche konnten auch Arbeiten anderer bekannter Kunstler fest
gestellt 'nrden. Die genauere Untersuchung dieser Arbeiten fii!hrte zur Schluss
folgerung, dass die andercn Goldschmiedemeister ihre Bestellungen entweder
na�ch Mustern ausfuh11ten, oder sich durch die Arbeiten von Georg May II
anrcgen liessen.
Georg May II unei die anderen Kronstă1dter Goldschmiedemeister sind
Vcrtrcter des ausgehenden 17. und des angehenden 1 8 . Jahrhunderts, in
https://biblioteca-digitala.ro
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welchcr Zeit sich in Kronstadt em Kuns ,zentrum bildete, das mehrere Ge
nerationen hindurch bestand.
Durch die I dentifizierung cmtger Arbeiten von Georg May II - emes
cler begabtesten siebenbiirgischen Goldsohmiede seiner Zcit - bringt die Ab
handlung neue Bcitrăge zur Kenntnis seines Werkcs.

VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN
Abb . 1 . 1 , Ampel von Georg May II im "Brîncoveanu".Kunststil, im Besitz des Kreis·
museums Braşov (Kronstadt) ; 2, Meistermarke des Goldschmiedes Georg May II auf dieser
Am pe! .
ums

Abb. 2 1 Ampel von Georg May II i m "Brîncoveanu"-Kunststil, i m Besitz des Muse·
Bran (T<iroburg) ; 2 , Detailnnsicht dieser Ampel mit d�r Widmungsinschrift.
.

,

Abb. 3 Ampel von Georg May II aus dcr Nikolauskirche in der Oberen Vorstadt von Kron
stadt (Schcii Braşovului). Die Aufnahmen stammcn von Friedrich Thomas.
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CONTRIBUTII PRIVIND MODUL DE ORGANIZARE
BRESLEI ROTARILOR ŞI A BRESLEI STRUNGARILOR IN LEMN
DIN RIŞNOV (JUD. BRAŞOV)
de VASILE S ÂRBU

Dezvol tarea meşteşugurilor din oraşul Rişnov (jud. Braşov), precum
�i modul lor de organizare În epoca feudală, nu a format pînă în prezent
obiectul unui studiu de specialitate. Descoperirea recentă a statutelor breslei
rotarilor, a statutelor breslei strungarilor În lemn şi a altor documente inedite
pc care le reproducem În anexă, ne dă posibilitatea să aducem dteva lămuriri
în această privinţă.
Trebuie să menţionăm de la început că dezvoltarea RÎ}novului s-a des
făşurat în strînsă dependenţă şi concomitent cu înflorirea economică a ora
şului Braşov, care Încă din a doua jumătate a secolului al X IV-lea ajunsese
unul dintre cele mai importante centre economice din Transilvania, iar ceva
mai tÎrziu, alături de el , Rîşnovul devine al d01ilea tîrg din Ţara Bîrsei, fiind
menţionat În documentele medievale ca tîrg avînd juzii şi juraţii săi \ fapt
ce j ustifică evoluţia vieţii sale economice.
,,La dezvoltarea economică . a Rîşnovului a contribuit În mare măsură şi
aşeza �ea sa geograf�că, de-a lungul importantului drum comercial care lega
oraşul Braşov" ,2 prin trecătoarea Branului, cu Ţara Românească, principala
piaţă de desfacere a mărfurilor braşovene şi rîşnovenc. De asemenea trebuie
menţionat că prin drumul de pe " Valea Rîşnoavei" se făcea legătura directă
cu aşezările de pe valea Prahovei.
Despre participarea activă a Rîşnovului medieval la relaţiile economice
dintre Ţara Românească şi oraşul Braşov ne vorbesc numeroase privilegii
comerciale şi diferite înscris uri. Astfel :
"În privilegiul comerciaJ3 acordat de Mircea cel Bătrin oraşului Braşov
În anul 1 4 1 3 , alături de judele Valentin al Braşovului sînt amintiţi şi
1 Nicolae Iorga, Braşovu l şi Români i , Bucureş t i 1 ':}05 . p . 1 1 4 , după Emil M ic u , Cetatea
ţărănească a Rîşnovul u i , Braşov, 1 96 9 , p. 1 0 .
2 Emil M ic u , op . c i t . , p . 10 .
3 Ioan Bogdan, Re laţ i i le Ţâri i Româneşti w Braşot•ul şi Ungaria în seco lul XV şi XVI ,
Bucureşti, 1 902, p. 16 şi 36.
,
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delegaţii Rîşnovului, Martinius şi Crusius, iar În privilegiul din 2 1 noiembrie

1 4 2 1 prlin care Radu, domnul Ţării Romaneşti "la rugămintea pîrgarilor din
Braşov Întăreşte aşezămintele ce le-au avut de la strămoşii domniei mele
pentru vămi prin toate tîrgurile din ţara domniei mele şi pe drumul Braşo
vului pînă la Brăila " se arată că din delegaţia venită la Tîrgovişte, pentru
a obţine confirmarea vechilor pnivilegii făcea parte şi Cîrstea din Rîşnov4.

" în anul 1 427, printr-un privilegiu acordat de regele Sigismund de
Luxemburg, Rîşnovul obţine dreptul de a ţine tîrg săptămînal " 5• Acest fapt
confirmă existenţa la acea dată a unei intense activităţi economice la Rîşnov
ŞI stimulează pentru viitor dezvoltarea diferitelor ramuri de producţie.
De la această dată Rîşnovul, ca piaţă comercială şi centru de producţie
a mărfurilor, apare tot mai des În documentele medievale, fiind menţionat
alături de alte centre economjce importante ale Transilvaniei.
Pentru ilustrarea acestei afirmaţii, amintim scrisoarea din anul 1 5 1 6
adresată braşovenilor de către Neagoe Vodă Basarab în care se spune: "Dacă
veţi slobozi Însă dumneavoastră pe negustorii noştn sa cumpere şi să vîndă
peste tot în ţara înălţimii sale Craiului ş i la Oradea şi la Cluj şi la Timi
şoara şi În Rîşnov şi În Ţara Bîrsei, atunci vom slobozi şi noi pe oamenii
dumneavoastră peste tot Î n ţara noastră să fie voinici ca să vînză şi sa
cumpere în ţara noastră" 6 .
Deşi valoarea mărfurilor expuse în comerţ de producătorii ş1 negustori1i
rtşnoveni pe pieţele Ţărilor române era destul de mică în comparaţie cu
valoarea mărfurilor braşovene, totuşi dacă ne referim la celelalte comune
fruntaşe din Ţara Bîrsei ca : Codlea, Feldioara şi Prejmer, se constată ca
Rîşnovul ocupa în această privinţă primul loc după Braşov .
Acest fapt este pe deplăn confirmat încă din secolul al XVI-lea de u rma
toarele date statistice, extrase din Anexele lucrării lui Radu Manolescu7,
intitulate:
4

5

Ibidem .

Emil M icu, op . c i t . , p . I l .

6 Ioan Bogdan, op. c i t . , p . 807 Radu Manolesc u ,

81.

Com erţu l Ţiir i i Român eş t i ş i

Bucureşti, Ed it. ştiinţifică, 1 96 5 , p . 25 9-304 .

M o ldot•ci cu Dra şovu l sec. XIV- XVI,
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" Participarea localităţilor şi activitatea participanţilor la negoţ din Ţara
Românească, Moldova, Transilvania şi alte ţări la comerţul cu Braşovul" .
Prima jumătate a secolului a l XVI-lea
Anul

Şchei

Braşov
2

sfîrşit
sec. XV
--

!503

----

1530

3

246 863 asp.
63 part.
1 4 3 tr.

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

-

Feldioara Prejmer

4 100 a
1 p
1 t

7

2 240 a
2 p
2 t

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

-

3 5 20 a
3 p
3 t
30 240 a
5 p
11 t

-- ------

280 170 a
89 p
379 t

3 920 a
4 p
5 t

-37 1 950 asp . 5-19 265 a
94 vart.
107 p
608 t
243 tr.

29 360 a
20 p
30 t

5 15 869 asp.
74 part.
184 tr.

-----------

15-B

Rişnov

6

5

4

60 065 a
19 p
36 t

3 024 1 13 asp . 30 1 644 a
60 p
108 par t .
179 t
245 tr.

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

1529

Cod lea

1545

459 5 1 0 asp . 407 605 a
101 p
98 part.
249 tr.
460 t

!546

359 635 asp . 3 9 1 480 a
109 part.
95 p
268 tr .
477 t

!547

35 1 340 asp. 408 150 a
1 13 part.
92 p
522 t
297 tr.

!5-18

384 2 1 9 asp . 432 78-1 a
! 29 p
1 24 part.
283 tr.
5 17 t

1549

486 1 25 asp. · 449 100 a
1 15 part.
96 p
60 1 t
304 tr .

15 50

346 285 asp . 425 680 a
1 28 part.
136 p
263 tr.
545 t

155 1

2 1 2 074 asp . 299 200 a
88 part.
92 p
1 8 1 tr.
376 t

155-1

187 500 asp.
68 part.
147 tr.

------- -

-

--- -

740 a
2 p
2 t

--- --

4 170 a
6 p
8 t

--------- - -

-·--- --- -

7

23 580 a
lJ p
19 t

20 920

a

p
17 t

Il

640 a
2 p
2 t

17 630 a
13 p
21 t

560 a
1 p
1 t

17 830 a
10 p
12 t

550 a
2 p
2 t

29 340 a
15 p
26 t

- --- - - -

360 a
1 p
1 t

-

250 a
1 p
1 t

4 10 1 50 a
112 p
557 t

- - - - ---

------- - -- -

33 4 �0 1
17 p
35 t
600 a
1 p
1 t

29 1 30 a
8 p
18 t
19 800 a
5 p
16 t

Obiectul comerţului rîşnovean În evul mediu consta în produse naturale

şi În produse meşteşugăreşti.
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O statistică din anul 1 832 ne arată că la acea dată în Rîşnov existau
3 bresle şi anume:
a) breasla ţesătorilor cu 44 de meşteri ;
b) breasla rotarilor cu 25 de meşteri;
c) breasla strungarilor cu 1 2 meşteriB.
Cînd au fost organăzate pentru prima dată aceste bresle la Rîşnov ŞI
în ce mod, în actualul stadiu al cercetărilor este greu de stabilit cu precizie,
dar existenţa a două d intre ele (a rotarilor şi a strungarilor în lemn) pc
bază de statute se constată cu certitudine în primele decenii ale secolului al
XVI I-lea.
'
Pînă la organizarea meseriaşilor din Ţara Bîrsei În bresle, activitatea
lor era supravegheată şi coordonată de dispoziţiunile Magistratului de la
Draşov. Concludent în acest sens este un document din jurul anului 1 5 00
referitor la ţesătorie, cea mai veche şi mai răspîndită actiVItate meşteşugărească din Ţara Dîrsei. Documentul respectiv9 arată că Magistratul din
Draşov a hotărît "că nici un ţesător de pînză de la sat cu excepţia tîrgurilor
Prejmer, Rîşnov, Codlea şi Feldioara să nu aibă voie a ţine calfe şi ucenici.
Ucenicii ţesătorilor din cele 4 tîrguri trebuia să facă J alliÎ ucenicie" . Dispo
ziţiuni de acest fe� pentru secolul al XVI-lea vor fi existat şi pentru cele
lalte meşteşu guri.
La 1 mai 1 6 1 6 ţesătorii din Codlea primesc un statut propniu, iar la
4 aprilie 1 6 1 9 obţin un statut şi ţesătorii din Feldioara. Nu se cunoaşte data
cînd au primit în mod oficial un statut propriu ţesător�i din Rîşnov, deoa
rece statutele lor nu au fost încă descoperite, dar din toate breslele rîşno
vene, breasla ţesătorilor a fost în tot timpul cea ma1 puternică avînd cel
mai mare număr de meşteri şi ucenici 10.
În ceea ce priveşte breasla ratarilor şi breasla strunganilor în lemn din
Rîşnov, "statutele" 11 descoperite de noi ne oferă suficiente informaţiuni
pentru a le putea contura modul de organizare şi activitatea.

_

8 E . L imona, Colecţia recensăm inte lor jJop u l a ţ i e i din Braşov şi Ţara Birsei a n i i 1 526-- 1 9 1 7
mss . p . 44- -! 8 . Arh. st. Braşov
9 E. Moisuc, Industria tex t i lă d i n Braşov şi Ţara B îrse i - catalog de documente 1 4 1 3 ·
1 820, voi . 1 . , Bucureşti, 1 960 , p . 3 1 - · Document n r . 22 cea 1 4 98--· 1 5 1 4 .
1 0 E . Moisuc, op . c i t . , p . 3 3 ; n e prez intă amănunte interesante : "Nu se ştie cind vor fi
primit statutul cei din Rîşnov , dar probabil destul de timpuriu căci în 1 769 breasla d in
Rîşnov avea un număr mare de membri cu mult mai mare decît Prejmerul şi Feldioara. Astfel
Cod lea număra 104 maeştri, 24 ca lfe, 3 1 ucenici. Rîşnovu 1 număra 54 maeştri , 20 calfe,
4 ucenici . Feldioara număra 7 maeştri , iar Prejmerul număra 2 maeştri , 1 calfă ş i 1 ucenic" .
11 Originalul statutelor breslei strungarilor în lemn se găsesc la Arh. st. Braşov -· Actele
breslelor pachet 1, actul nr. 5 7 , orig. -! file (35 X 22), filigran , iar originalul statutelor breslei
rotarilor se găsesc în posesia prof. Vasile Sârbu, care le va dona la Muzeul judeţean Draşov
pentru a servi ca exponat.

https://biblioteca-digitala.ro

CONTRIBUŢII P � IVIND MODUL DE ORGANIZARE A B.RESLELOR DIN R!ŞNOV

75

BREASLA ROTARILOR RÎŞNOVENI ·
Statutele breslei ratarilor redactate in limba germană - prezentate
de noi -, poartă ca dată a confirmărm lor de către autorităţile braşovene
anul 1 723. Ele reproduc statutele din anul 1 620 păstl"ate În comuna înveci
nată Cristian, unde exista de asemenea o breaslă a ratarilor, care pînă În
anul 1 723 făcuse parte din breasla roDarilor rişnovcni.
Existenţa ratarilor rîşnoveni este menţionată însă documentar cu mult
înaintea anului 1 620. Astfel, rotanii rîşnoveni sînt pomeniţi încă din anul
1 522 cind execută roţile pentru două archebuze cumpărate de rîşnoveni de
la Braşov pentru Întărirea apărării cetăţi i lor . Faima ratarilor rîşnoveni era
destul de cunoscută În secolul al XVI-lea şi aceasta rezultă din faptul că
În primă vara anului 1 540 rotarii rîşnoveni primesc comanda să execute
"roţi pentru tununile regelui, primind pentru munca lor 1 7 florini" 1 2•
In primele două decenii ale veacului al XVII-lea ratarii rîşnoveni se
organizează în breaslă, obţinînd în anul 1 620 un statut, în baza căruia îşi
desfăşoară activitatea pînă În anul 1 7 1 8, "cînd o mare parte din Rîşnov
fiind mistuită de un incendiu catastrofal" 13, au ars şi statutele breslelor
din localitate.
In anul 1 723 conducerea breslei ratarilor din Rîşnov cere Magistra
tului Braşovului refacerea statutului "În baza unei copii păstrate la rotarii
din comuna Învecinată Cristian" , 14 care făceau parte din aceeaşi breaslă.
In luna mai 1 723, ţinîndu-se 5eama de această copie a vechiului statut
din 1 620, precum şi de dispoziţiile breslei ratarilor din Braşov, de care
depindea breasla din Rîşnov, "s-a alcătuit noul statut al breslei ratarilor
din Rîşnov" 15, care a format baza legală a activităţii acesteia pînă la des
fiinţarea ei din anul 1 8 72.
Refacerea şi confirmarea statutelor din anul 1 723, au fost consemnate
în actul oficia116 nr. 492 din mai 1 723, în felul următor:
"492 - 1 723 mai 10 Braşov - Stephanus Fillstich judecător Georgius
Drauth fost judecător, Georgius Czako chestor şi ceilalţi juraţi din Sfatul
Or. Braşov confirmă statutul de breaslă al ratarilor din Rîşnov, prezentat
12
Julius Gross şi Ernst Kuhlbrandt, Die Rosenauer Burg, V iena , 1896 , p. 6 ; se rnenţio·
nează de autori că datele şi informaţiile au fost extrase din procesu l·verbal a l consiliului cornu·
nal din Rîşnov (rnss .).
1 3 1 . Gross ş i E. Kuhlbrandt, op. c i t . , p . 26.
14 Statutu l rotarilor (Vezi fig. 1 ) .
1 5 Idern fig. 1-4 .
16
Arh. st. Braşov. Actele breslelor pachet Il, nr. 139, copie, 2 f. (3 2 , 2 x 21 crn.) ş i
nr. 140.
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de către Hannes Schnabels Wortman, Georg Măhbiirger şi Knorren Mcrten
din Cristian , staroşti. Cu ocazia incendiului tirgului Rîşnov in 1 7 1 8 a ars
şi statutul lor dat de autorităţile braşovene în 1 620 nemairăminînd decît o
copie la Cristian cu care forma o singură breaslă şi avea un singur statut.
Această copie este revizuită, colaţionată cu statutul ratarilor din Braşov şi
confirmată" .
Statutul breslei ratarilor rişnoveni din anul 1 723, prefaţat de un pre
ambul În care se descriu pe larg împrejurările expuse în actul de mai sus,
cuprinde 15 articole, prin care se reglementează organizarea şi activitatea
breslei respective.
An. 1 prevede obligativitatea unei adunări generale la sfîrşitul fiecărui
an, a tuturor membrilor, pentru alegerea conducerii, verificarea socotelilor
şi citirea statutului.
Art. 2 se referă la normele de conduită socială dintre membrii breslaşi,
prevăzîndu-se sanCţiuni pecuniare pentru cazurile de indisciplină.Art. 3 şi 4 se referă la naţionalitatea membrilor breslei. Deşi art. 3
enunţă preferinţa pentru uceniciJi· de naţiune germană, prevăzînd pentru
aceştia termeni.ll de 2 ani, art. 4 cuprinde o dispoziţie progresistă, admiţînd
la Învăţarea meseriei şi deci În breaslă şi alte naţionalităţi: "Dacă un
străin vrea să înveţe meserie va trebui să plătească 3 fl. şi să munceasca
3 ani de zile neîntrerupt" 17.
Art. 5 se referă la disciplina ucenicilor, prevăzînd pedepse pecuniare
pentru "contrazicerea meşterului" şi pentru fuga de l:a locul de muncă
" . . . Iar dacă fuge şi a treia oară nu va mai fi primit de loc " 18 .
Art. 6 prevede obligativitatea pentru meşteri de a primi pe ucenicii
după
terminarea stagiului, in calitate de calfe, plătindu-le un florin
lor
pe an, şi dîndu-le, după executarea a trei roţi, lemn pentru confeCţionarea
unei roţi proprii.
Dispoziţiunile priV'jnd examenul de trecere a calfelor in rîndul meşte
rilor sînt formulate in art. 7 în felul următor: "După ce a implinit un an de
calfă şi înainte de a se căsători pentru a intra în rîndul meşterilor va face
de probă o căruţă întreagă cu toate accesoriile spre a dovedi măiestria sa şi
pentru aceasta va plăti 3 flori111Î . Dacă însă acesta a greşit la facerea acestei
căruţe va fi pedepsit".
După trecerea acestui examen, de înaltă calificare, dnărul meşter are
de ales, după cum prevăd art. 8 ş i 9 modul exercitării meseriei sale În cadrul
breslei. El poate rămînea alături de vechiul sau meşter, fiind plătit cu
17
18

Statutu l rotarilor (Vezi fig. 2).
Idem.
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14 florini anual sau să devină meşter de sine stătător În cadrul breslei, lucrînd

aceleaşi condiţiuni ca ceilalţi breslaşi.
Art. 9 i nterzice tînărului meşter de a primi ucenici timp de 3 ani de
la trecerea examenului. Această dispoziţie are un caracter profesional şi peda
gogic. Munca tinerilor meşteri era riguros controlată de conducerea breslei,
iar cei trei ani de exercitare, pe cont propriu, a meseriei erau socotiţi abso �
lut necesari pentru desăvîrşirea în meserie. Pe de altă parte, în timpul celor
trei ani tînărul meşter cîştiga o experienţă profesională, putînd deveni şi un
bun pedagog pentru pregătirea viitorilor săi ucenici.
Articolele 10 şi 1 1 cuprind norme privind ajutorul material în cadrul
fall'iliei fiecărui breslaş şi sprijinul dintre membri în cadrul breslei. Astfel
art. 1 0 prevede că "Dacă moare un meşter şi acesta are un fiu atunci acesta
va lucra la mama lui cît timp aceasta va rămîne văduvă" , iar art. 1 1 pre
cizează că "Dacă un meşter devine sărac şi are un fiu pentru care nu are
de lucru atunci acesta îl va putea da la altul spre a învăţa meseria. Meşte
rul îi va da mîncare şi 1 florin, iar tînărul ucenic nu va plăti nimic" .
Articolul 1 2 obligă pe meşterii conducători a i breslei să aibă personal
de serviciu. Această dispoziţie urmăreşte să asigure - după concepţia me
dievală - prestigiul conducătorilor breslei faţă de ceilalţi membri.
Articolele 1 3 şi 1 4 se referă la calitatea produselor breslei şi la munc�i
meşterilor. În acest sens membnii care fac parte din comisia de verificare a
breslei sînt obligaţi ca în fiecare trimestru să inspecteze de mai multe ori
atelierele breslaşilor ş i să verifice calitatea obiectelor executate şi calitatea
materialului lemnos Întrebuinţat. Orice defeqiune este pedepsită cu amendă,
iar dacă acestea se repetă se putea ajunge pînă la îndepărtarea membrului
din breaslă. Luarea dreptului de a profesa meseria fiind considerată ca o
pedeapsă extrem de gravă, ea nu putea fi pronunţată decît de breasla rata
rilor din Braşov care tutela activitatea breslei ratarilor din Rîşnov.
De asemenea, În atribuţiunile breslei tutelare de la Braşov intra şi
dreptul confiscării produselor necorespunzătoare ale ratarilor rîşnoveni. Am
bele sancţiuni, luarea dreptului de a profesa meseria ŞI confiscarea mărfurilor
erau pronunţate prin hotărîre judecătorească.
In ultimul articol al statutelor, articolul 1 5 , se stipulează dependenţa
directă a breslei ratarilor de la Rîşnov, în ceea ce priveşte organizarea şi
activitatea ei, faţă de breasla ro tarilor din oraşul Braşov, care îşi asigura
a�tfel calit.atea ei de organ tutelar.
Întrucît fiecare articol din aceste statute oglindeşte mai detaliat viaţa �i
modul de organizare al acestei unităţi economice medievale, socotim util să le
redăm În facsimil, În anexa lucrării, deoarece nu au fost publicate pînă acum.
În
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STATUTUL BRESLEI STRUN GARI LOR Î� l,EMN

Statistica din anul 1 832 ne arată că la acea dată numărul strungarilor
În lemn din Rîşnov era de 1 2 meşteri19• Comparativ cu breasla ţesătorilor
care avea 44 meşteri şi cu breasla rotanilor cu un număr de 25 meşteri
breasla strungarilor În lemn apare cu cel mai mic număr de meşteri. Acest
fapt se explică prin aceea că strungarii în lemn ..din Rîşnov deserveau mai
mult interesele locale, fiindu-le interzisă produqia unor mărfuri "de valoare"
� i de largă ârculaţie ca: ploştelc acoperite cu ceară, lucrul de şurub şi lucrul
pictat20• Executarea acestor produse era rezervată numai breslei strungaril or
în lemn din oraşul Braşov, care cxcludea orice concurenţă în desfacerea măr
furilor uşor vandabile.
Cînd a luat fiinţă breasla strungarilor În lemn din Rîşnov este greu de
stabilit cu precizie. Aceasta, întrucît în 1 7 1 8, cu ocazia marelui incendiu din Rîş
nov au ars şi statutele breslei strungarilor în lemn din localitate, nerărdnînd
nici o copie de pc vechile statute care ar fi menţionat data redactării lor.
De aceea reconsoituirea şi aprobarea noilor statute a întîmpinat unele difi
cultăţi. D.eşi cererea de reconstituire a statutelor a fost înaintată în anul 1 72 3 ,
procedura d e refacere şi d e confirmare a noilor statute a fost tergiversată
timp de 6 ani, deoarece breasla strungarilor în lemn din Braşov urmărea
să-şi menţină monopolul acestei produqi i pe piaţa internă şi externă, vreme
cît mai îndelungată . Breasla strun g arilor În lemn din Braşov contesta în
acelaşi timp dreptul strungarilor rîşnoveni de a executa anumite articole
printre care şi confeqionarea ploştilor.
ln faţa acestei situaţii, strungarii rîşnoveni s-au adresat în luna 1anuane
1 72 3 consiliului oraşului Braşov, care consemnează în felul următor .acţiunea

acestora de reconstitUJire a statutelor:
"Noi, Ştefan Filstich, jude, Lucas Seuler, doctor în medicină - jude
adjunct, Martinus Schneeweis, G. S. senior, Chak, 1. D. V . P., 1. N., P. Chr.,
M. E., S. W., G. 1 . fiu, M. L., C. N., A. S. şi B. W. W., cu toţi juraţi din
consiliul (sfatul) oroşului l iber regesc Braşov din Transilvania dăm dovadă
pran prezentul document şi dăm de ştire la toţi şi mai •ales la aceia cărora
li se cuvine să o afle, că În adunarea obişnuită a sfatului nostru au apărut
19 E. Limona, op. c i t . , p. 44-4 8 .

20

Arh . s t . Braşov. Actele breslelor, pachet 1 , n r . 60, text germ. - Document a l Magis•
tratului prin care se face cunoscut obiectu l diferendu lu i dintre cele două bresle ale strunga·
rilor din Rişnov şi Braşov.
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În faţa noastră bărbaţi ono abili ş i cetăţeni ai tîrgului regal Rîşnov anume

Petcr Schnabcl cratmc, Gcc rg Thiess staroste �i Georg Kleinvhais cel mai
tînăr meşter al ţehului în numele lor şi al celorlalţi conmeştcri (colegi) ai
breslei onorabile a strungarilor de lemn elin numitul Rîşnov, arătînd că din
cauza incendiului de care a fost lovită În anul 1 7 1 8 localitate.l domniei
voastre au suferit pierderea statutelor de breaslă ce le-a fost conferită de
onorabila autoritate a oraşului. În consecinţă neavînd de atunci nici un alt
scrns în mîinile lor, după care ar putea să trăiască conform unor statute şi
regulc de breaslă şi neavînd posibilitatea să înlăture abuzurile ş i să se apere
la nevoie contra prejudiciilor şi contra amestecului nejustificat. Dînşii prin
urmare doresc să solicite şi să roage pc noi ca să admitem de a fi supuse
cenzurii articolele lor - pentru a menţine mai dtparte breasla - cu păstra
rea obiceiurilor ş i tradiţiilor e""istente " 2 1 .
!Jentru constatarea existenţei vechilor statt,ltc şi a conţinutului lor con
siliul oraşului Braşov procedează la audierea unor martor i, demni de în
credere. Întrucît depoziţiile acestor martori ne dau preţioase informaţii, privind
nu nurr:ai viaţa şi activitatea breslei strungarilor în lemn din Rîşnov, dar
şi a relaţiilor 'ei comerciale cu diferite regiuni, le redăm în întregime, fiind
documente a căror importanţă nu mai poate fi contestată.
"Anul 1 723, 28 ianuarie se stabileşte şi se specifică următorul atcst
privind diferendul i vit Între strungarii din Rîşnov cu breasla strungarilor în
lemn din Braşov, prezenţi fiind domnii cinstiţi şi onorabili Christian Braser
şi Valentin Tartler.
Testimoniu 1. Toma Schnabel judele din Rîşnov în vîrstă de 61 ani
depune mărturie cor1form jurămîntului său pe care l-a depus În calitate
de jude anume : el auzise de la tatăl său Mihai Schnabel care fusese şi el
la rîndul său strungar în lemn înainte de mai mulţi ani în dese ocazii că
strungarii din Rîşnov ar fi confecţionat în .Pădure timp de o lună ploşti,
�trînse în grămezi vînzindu-le atÎt la tîrgul �ăptămînal braşovean sau ducîn
du-le cu carul la tîrgul de ţarJ de la Cîmpulung, putîndu-le vinde fără
nici o restricţie au obţinut după ele multe parale. El mai ştie că fratele său
Mihail Schnabel de asemenea strungar ar fi făcut tot timpul ploşti acope
rite cu ceară vînzîndu-le la tîrgul din Braşov. A rată că el ar fi avut privi
legiile strungarilor în mîinile sale şi le-ar fi văzut că unele erau scrise pe
pergament, erau privilegii ungare (eliberate) de un rege, cu sigiliu ştampibt.
Căci ar fi avut şi alte privilegii germane acest lucru îl ştie precis, deci că
strungarii în lemn din Rîşnov ar fi avut o breaslă onorabilă.
2 1 Ibidem, Testimoniu l l-6 din atestul privind diferendul dintre strungarii in lemn din
Rişnov ş i breasla strungarilor in lemn din Braşov.
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Testimoniu 2. Z. Kraft fost vilic din Rîşnov circa pe la anul 1 7 1 6,
depune ele asemenea sub jurămînt, că el ar şti că strungarii din Rîşnov
ar fi avut privilegii frumoase şi ar fi deţinut tot timpul o breaslă onora
bilă, confecţionînd în consecinţă tot timpul ploşti de ceară vînzîndu-le fără
restricţie la tîrgul din Braşov cît şi la cel din Cîmpulung.
Testimoniu 3. Andrei Ziegman Kraft, jurat din Rîşnov de 88 ani depune
mărturie că strungarii din Rîşnov ar fi avut privilegii frumoase, deţinînd
o breaslă onorabilă - săvîrşind toate felurile de munci din această ramură
şi au confecţionat ploşti de ceară fără restricţie.
Testimoniu 4. Ioan Marzell bătrînul fost gociman la Rîşnov de 83 ani
atest:l, că strungarii din Rîşnov au avut Întotdeauna regulamente (statute)
de breaslă, s-ar fi Întrunit anual la lăsatul secului (noaptea de carnaval)
ţinînd atunci alegerile. El mai ştie că ar fi lucrat o lună intregă În pădure
expunînd produsele lor pentru vînzare atît în Tara Rom@.nească cît şi În
alte părţi. Ei ar fi avut dreptul să facă tot felul de lucrări. În special des
pre ploştile de ceară nu poate să spună nimic că nu ar fi dat atenţie acestui
lucru.
Testimoniu 5. Luchschen Lukas, fost gociman la Rîşnov, 5 8 ani, ,;nestă : tatăl
său de acelaşi nume ar fi fost strungar şi a păstrat tot timpul regulamentul
breslei şi ar fi săvîrşit toate felurile de munci. Un clopotar din Codlea şi un
locuitor din Cristian amîndoi strungari ar fi venit în fiecare an la adunarea
ţinută la Rîşnov.
Testimoniu 6. Gabor Mechel locuitor din Rîşnov ar fi ţinut întotdeauna
regimul de breaslă În mod onorabil şi ar fi avut frumoase privilegii pe care
le-a şi văzut, fiind prezent la adunarea lor elin noaptea lăsatului secului
în multe rinduri ca oaspetele lor vinzînd privilegiile lor. El mai ştie că strun
garii din Rîşnov ar fi confeqion<llt şi ploşti de ceară vînzindu-le apoi liber la
tîrgul din Braşov. S-ar fi Întîmplat o dată că strungarii din Braşov le-ar
fi confiscat produsele şi ajungînd acest caz la dezbatere Andrei Porr (din
Rîşnov) ar fi lucrat o ploscă din ceară cu două despărţituri pe care a pre
zentat-o magistratului braşovean. A tunci judele orăşenesc Simon Dietrich ar
fi intrebat pe strungarii braşoveni d<lleă ei ar fi in stare a face asemenea
ploşti? Nimeni dintre ei nu se încumeta să facă asemenea ploşti, atunci magis
tratul onorabil braşovean a dat strungarilor din Rîşnov privilegiul (liber
tatea, voie) - dacă vor putea săvîrşi muncile de strungărie, li se va per
mite să-şi vîp dă produsele lor la tîrgul obişnuit braşovean.
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Testimoniu 7. "Gabor Georg locuitor din Rîşnov, de 75 am, atestă Întru
toate mărturiile depuse în cele 6 puncte de 1� ai sus" 22.
În completarea cercetărilor privind existenţa şi vechimea acestei bresle
consiliul oraşului Braşov consemnează separat şi alte mărturii: In luna ianua
rie 1 723 Iohan Barbenius atestează că "a auzit de la tatăl său că a existat
breaslă a strungarilor în Rîşnov, care a avut libertatea de a face buţi şi
cle a le duce în Valahia. Şi tatăl său lucra săptămîni întregi În pădure şi
apoi vindea în Braşov şi Valahia"23.
Tot în anul 1 723 luna ianuarie 3 1 , Georgius Czelah, predicatorul cel
mai bătrîn din Rîşnov, "atestează că înainte cu 28-29 ani a văzut la
răposatul socru Schnabel Mihail fost judecător şi bătrîn În breasla strunga
rilor, privilegiile breslei cu sigiliile lor"24•
De asemenea în anul 1 723 luna ianuarie 28, Thomas Schnabel judecă
tor din Rîşnov, Zeymen Kraft fost primar în Rişnov, Andreas Zeymen jurat
În Rîşnov şi alţii ,.depun mărturie În princina dintre breasla strungarilor din
Rîşnov şi cea din Braşov în prezenţa lui Christian Kasper şi Valentin T.art
ler, arătînd că strungarii din Rîşnov au avut dreptul să vîndă nestinghe
riţi buţi şi butoaie pe piaţa Braşovului şi Cîmpulungului"25,
. Deşi mărturiile aduse de breslaşii rîşnoveni erau condudente în pnvmţa
existenţei breslei lor, discuţiile au continuat încă aproape şase ani. B reslaşii
rişnoveni au prezentat magistratului oraşului un proiect de statute, care a
fost pus în discuţia consiliului orăşenesc şi a reprezentan�ilor breslei strunga
rilor în lemn din Braşov. După mai multe dezbateri, s-a alcătuit un statut cu
prinzînd 20 de artJicole dintre care art. 12. l a ultima cenzură a fost şters, fiind
întocmit un alt articol nenumerotat, scris deasupra articolului nr. 1 (fig. 6 ) .
In şedinţa consiliului oraşului Braşov din 21 martie 1 729, de faţă fiind
Stephanus Filstich jude, Lucas Seiler doctor în medicină, ajutor jude, Mar
tinus Schneewerss chestor şi mai mulţi juraţi, statutele breslei strungarilor
în lemn din Rîşnov au fost "aproba;te, ratificate şi confirmate" (fig. 5).
In expunerea de motive a aprobării acestor statute se dau următoarele
informaţii justificative:
"Noi, după citirea chibzuită atentă a statutului supus, ti considerăm
bazat pe echitate şi ca nefiind În dezavantajul binelui comun şi cuprinzînd
22 Arh. st. Braşov. Gabor Georg - locuitor din Rişnov - depune mărturie în apărarea
cauzei strungarilor în lemn din Rişnov.
23 Arh. st. Braşov. Actele breslelor, pachet 1, nr. 62, anexă nr. 2, text german (vez i fig. 14),
24 Ibidem, anexa nr. 1, text german (fig. 14).
25 Ibidem, act nr . 60 , text germ . (fig. 8),
b
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În el tot ce este În acord cu m'e nţinerea bunelor moravuri şi ordinei, am
satisfăcut cu multă plăcere dorinţa justă şi prin hotărîrea unanimă a consi
liului nu numai că l-am menţinut şi pe viitor În forma lui potrivită stării
breslei, ci am aprobat ratificat şi confirmat statutul p rezent, nou întocmit
- şi supus nouă, ca dumneavoastră şi posteritatea dumneavoastră în baza aces
tei "Largitum" să-1 puteţi folosi pentru respectarea apărării libertăţilor bres
lei dumneavoastră, uzanţelor şi ordinei. Spre mai marea asigurare ş i respec
tare a actului, vi s-a Înmînat dumneavoastră onoratei bresle a strungarilor
În lemn din Rîşnov acest statut al libertăţilor breslei, sub semnătură auten
tică cu sigiliul obişnuit al oraşului imprimat alături. S-a petrecut în Braşov
în 21 martie 1729 " 26.
Proiectul de statut, devenit după confirmare legea de bază a breslei
strungarilor în lemn din Rîşnov, conţinea pe lîngă unele dispoziţiuni comune
tuturor breslelor şi norme caracteristice specificului de producţie în mediul
rural.
În articolul nenumerotat de la început se stabileşte ·condiţia naţiona
lităţii membrilor breslei, excluzînd primirea acelora care nu erau germani:
"Cine vrea să ajungă la meseria de strungar să fie de origină (provenienţă)
naţiune curat săsească-germană şi să fie conceput dintr-un pat conjuga!
cast".
Art. 1 şi 2 se referă la durata învăţării meseriei, stabilind 2 ani pentru
fiii de breslaşi ş� 3 ani pentru ceilalţi.
Art. 3 prevede sancţiuni pentru "ucenicul care fuge de la meşterul său
fără cauză motivată", stabilind ca pedeapsă plata unui florin pentru prima
fugă, 2 florini pentru a doua şi excluderea de la meserie în cazul cînd fugea
en tru a treia oară.
Articolul 4 se referă la acei meşteri care pe lîngă meserie practicau şi
agricultura. Deoarece foloseau În muncile agricole pe ucenici, ei erau obli
gaţi să-i înzestreze pe aceştia, în timpul uceniciei "cu îmbrăcăminte şi haine".
Articolul 5 prevede obligaţiile meşterului şi ucenicilor la terminarea sta
giului de învăţătură a meseriei: "Şi-a îndeplinit un ucenic anii de ucenicie
în mod cinstit şi s-a comportat credincios, meşterul să fie obligat să-i dea
la eliberarea lui : 1 haină pentru 1 fi., o pereche de pantaloni şi o pereche
de cizme. în schimb ucenicul va oferi onoratei bresle un ospăţ compus din
tr-o friptură de vită şi 4 măsuri de vin" (fig. 7).
Articolele 6, 7 şi 8 cuprind norme pentru calfe. Stagiul de calfă ( art. 6)
este de minimum un an. După expirarea acestui termen, calfa pentru a
2 6 Ibidem, actele breslelor, pachet 1, nr. 5 7 , original, 4 f. (35 X 22), filigran.
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deveni meşter ( art. 7) trebuia să dea un examen, denumit " lucrul de meşter",
care consta in executarea unei rotiţe de bumbac de patru optimi şi a două
duzini de farfurii.
Executarea acestor lucrări ne arată că breasla strungarilor în lemn deser
vea prin produsele sale breasla ţesătorilor. După trecerea examenului de meş
ter ( art. 8) tînărul meşteşugar avea dreptul să se înscrie în breasla respec
tivă, plătind 4 florini dacă era fiu de meşter, sau 8 florini dacă tatăl său
nu era breslaş.
Articolul 9, formulat la cererea breslei strungarilor în lemn din Braşov
şi desigur impus de aceasta, prevedea restriqiuni în privinţa executării unor
lucrări de către breslaşii rîşnoveni. "După ce un meşter a obţinut în acest
fel dreptul de a fi în breaslă îi este permisă executarea diferitelor lucruri
de strungărie, exceptînd lucrul ploştilor acoperite cu ceară, cît şi lucrul de
şurub şi lucrul pictat, executarea acestor categorii revenea numai breslei
strungarilor În lemn orăşeneşti în ale căror atribuţii breasla strungarilor în
lemn rîşnoveană nu poate interveni sub riscul pierderii lucrului, din care
judecătoriei revine jumătate şi breslei a treia parte" (fig. 8).
Tot breasla strungarilor În lemn din Braşov a impus �i redactarea arti
colului 10 În favoarea sa, restrîngînd breslaşilor rîşnoveni dreptul desfa
cerii produselor pe piaţa braşoveană. Roţile de tors, talerele, străchinile şi
ceştile puteau fi vîndute oriunde, celelalte produse rişnovene însă nu puteau
fi desfăcute decît în anumite locuri stabilite.
Articolul 1 1 prevedea obligativitatea stabilirii domiciliului În Rîşnov a
locuitorilor din satele din împrejurimi , cum sint: Cristianul, Ghimbavul etc.
în cazul cînd voiau să înveţe meseria de strungar în lemn la Rîşnov. Această
dispoziţiune întîlnită şi la breasla ratarilor deriva din caracterul dominant al
'
breslelor.
Grija pentru familia meşterului strungar decedat este înscrisă În articolul
13 care prevedea obligaţia morală a fiului de meşteşugar de a lucra în atelierul
părintesc pentru a-şi întreţine mama văduvă.
Alegerea conducătorilor breslei şi a inspectorului de breaslă, după cum
stabileşte art. 1 4, se făcea în fiecare an la o dată fixată dinainte. Cu această
ocazie se citea statutul breslei în faţa întregii adunări, pentru a fi bine cunos
cut de fiecare membru.
Art. 15 p revedea ca funcţia de " Zumptwamer"27 să fie îndeplinită întot
deauna de meşterul cel mai tînăr.

6*

2?

" Zumptwamer" : funcţie onorabilă.
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Cazurile de in juri i şi calomni i uşoare dintre breslaşi, conf. art. 1 6, erau
sancţionate pînă la 1 florin " după aprecierea breslei " , iar conflictele mai grave
erau de competenţa instanţelor judecătoreşti.
Ultimele patru articole ( 1 7-20) se referă la litigiile care se puteau i v i
între breslaşi, sau între breslaşi şi străini c u ocazia exploatării d i n pădure
a materialului lemnos necesar confeqionării diferitelor obiecte. Potrivit art.
1 7 , lemnul tăiat de un breslaş trebui a măsurat şi însemnat de acesta, iar în
cazul cînd un alt breslaş încerca să şi-1 însuşească era pedepsit cu 1 flori n .
Cînd lemnul tăiat n u e r a însemnat d e propietar, putea f i însuşit d e orice bre
slaş fără a fi pedepsit. În acest caz - conf. art. 1 8 - amenda de un florin
se aplica meşterului care tăiase lemnul şi nu-l însemnase.
Meşterii erau obligaţi, după cum prevedea art. 1 9, să taie lemnele din
pădure numai În limita necesarului. Dacă un meşter tăia mai mult lemn decît
avea nevoie, atunci trebuia să anunţe conducerea breslei, care repartiza sur
'
plusul altor breslaşi. În cazu ! cînd nu anunţa conducerea breslei de acest fapt
şi lemnele putrezeau În pădure, cel vinovat era pedepsit cu plata unui florin.
Prin aceste măsuri se asigura folosirea raţională a materialului lemnos şi ocro

t i .-ca pădurilor.

Art. 20, u ltimul, se referea la cazurile cînd lemnele din hotarul Rîşno
vului erau tăiate de străini fără autorizaţie. În asemenea împrejurări aceste
lemne puteau fi ridicate de orice meşter rîşnovean.
Din analiza conţin utului articolelor celor două sta�ute se pot trage anu
mite concluzii privind

organizarea

Rîşnov şi oraşul Braşov ,

şi

activitatea

breslelor

nu

numai

dar şi din alte aşezări ale Ţării Bîrsei,

din

unde au

existat asemenea bresle:
1 . B reslele din Braşov, în funcţie de specificul producţiei, controlau şi
îndrumau activita·tea breslelor din întreaga Ţară a Birsei. Acest fapt apare
evident pentru breasla strungarilor în lemn ş i breasla rotarilor din Rîşnov
şi Cristian.
2. în jurul anului 1 620, în Ţara Bîrsei a avut loc o reorganizare a bres
lelor dîndu-se fiecăreia statute confirmate de breasla tutelară din oraşul Bra
şov şi aprobate de magistratura oraşului.
3. Pînă În anul 1 7 23 cînd breasla strungarilor şi breasla ratarilor din
Rîşnov cer reconstituirea statutelor din anul 1 620 care fuseseră arse î n timpul
marelui

incendiu

din

anul

1 7 1 8,

breasla

rotarilor

din

Rîşnov

şi breasla

ratarilor din Cristian formează o singură breaslă, avînd un singur statut,
păstrat în copie de fiecare unitate în parte.
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4. Din punct de vedere teritorial din bresle n u puteau face parte decît

l ocalnicii. În cazul cind un locuitor din altă comună voia să înveţe meseria
la Rîşnov trebuia să-şi stabilească domiciliul În această localitate.

5. B reasla strungarilor în lemn cerea ca primă condiţie de admitere,
originea săsească a meşteşugarilor. Breasla ratarilor admitea la Învăţatul me
seriei şi alte naţionalităţi prevăzute prin art.
înveţe meseria, trebuie să plătească
neîntrerupt " 28 •

6.

3

4:

"dacă un străin vrea să

florini şi să muncească

3

ani de zile

Breslele oraşului Braşov care patronau breslele cu producţie similară

din satele Ţării Bîrsei, u rmărind îmbogăţirea lor, impuneau acestora anumite
restriqiuni În privinţa producţiei de mărfuri. Astfel, strungarilor în lemn
din breasla Rîşnovului - după cum am văzut - le
articolului

era

interzis

conform

1 O din statut "lucr,ul ploştilor acoperite cu ceară cît şi lucrul de

şurub şi lucrul pictat " , pentru a nu concura produsele breslelor braşovene.
De asemenea, desfacerea mărfurilor pe piaţa Braşovului nu se putea
face decît În anumite locuri.
Statutele, şi anume: statutul din

1 723 al ratarilor şi cel din 1 729 al

strungarilor in lemn din Rîşnov au format baza juridică a organizării ŞI

funcţionării celor două bresle pînă la d ata desfiinţării lor din anul

1 872.

După cum se ştie, dezvoltarea impetuoas.ă a modului de produq;ie capi
talist din a doua jumătate a secolului al X IX-lea, a impus legea din

1 872

a desfiinţării tuturor b reslelor, care, de altfel, îşi pierduseră importanţa eco
nomică Încă din anul

1 860,

odată cu aplicarea legii

piui libertăţi i exercitării meseriilor.

28 Statutul rotarilor - Art. 4 (fig. 2 ) .
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Fig. 14. a, Declaraţia martorului Georgius Czelch ,
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Fig. 13. Pagină din hotărîrea Magistratului Braşov cu privire la
Statutul strungarilor în lemn din Rişnov.
Fig. 14. b, Declaraţia martorului Johann Barbenius.
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BEITRĂGE BETREFFEND DIE ORGANISIERUNG
DER WAGNERZUNFT UND DER DRECHSLERZUNFT
AUS RIŞNOV (ROSENAU) , KREIS BRAŞOV (KRONSTADT)
(ZUSAMMENFASSUNG)

Bis zur Stunde war die Entwicklung des Gewerbes 1n Rişnov (Rosenau),
Kreis Braşov

(Kronstadt), iin Mittelalter noch n icht

Gegenstand

histori

scher Unterscuhungen. Durch clic unlăngst erfolgte Entdeckung der 011igina.le
cler Zunftstatuten cler Wagner- und cler Drechslerzunft ist der Verfasser in
cler Lage,

Beitrăge zur Zunftgeschichte von Rosenau zu bringen,

indem

cr auch andere ungedruckte Quellen heranzieht.
Eine Statistik aus

1 832 fi.ihrt in Rosenau drei Zi.infte an, und zwar
25 Meistern
und c) die Drechslerzunft mit 1 2 Meistern .

a) die Weberzunft mit 44 Meistern, b) die Wagnerzunft mit

Bei dem gegenwărtigen Stand cler Forschungen ist die Gri.indung und
die u rsprii n gliche Organisation cler Rosenauer Zi.infte nicht mit Sicherhcit
zu bestimmen, aber auf Gwnd ihrer Statuten kann das Bcstehen cler Wag
nerzunft

und

cler

Drechslerzunft

schon

in

den

ersten Jahrzehnten des

1 7 . Jahrhunderts als sicher festgestellt werden.
Die vom Verfasser entdeckten und in cler A rbeit veroffentlichten Sta

1 723
,fi.ir die Wagnerzunft , und 1 729
fi.ir die
Drechslerzunft. Dies sind aber nicht die ăltesten Statuten, sondem sie sind
tuten stammen aus

-

-

n ach dem Vorbild cler Statuten aus
nale beim B rand von

1 620 erneuert worden, da deren Origi
1 7 1 8 zugrunde gingen, als ein Grossteil von Rosenau

abbrannte.
Als Ergebnis cler Untersuchung des Inhalts cler bciden Zunftstatuten gc
Schlussfolgerungen i.iber die Organisi e rung

langt cler Verfasser zu einigen

und die Tătigkeit cler Zi.infte nicht nur in Rosenau, sondern auch in Kron
stadt und in andem Orten des Burzenlandes:

1 . Die Kronstădter Zi.infte i.iberwachten die Tătigkeit cler Zi.infte des
glcichen Gewerbes im ganzen Burzenland; dies geht eindeutig in Betreff cler
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Drochslerzunft aus den Quellen hervor, desgleichen auch betreffend die Wag
ncrzunft aus Rosenau und Cristian (Neustadt) .
2. Um 1 620 fand im Burzenland cine Neuorganisierung cler Ziinfte
statt, in deren Rahmen alle Ziinfte Statutcn von den Kronstădter Ober
zi.i nften erhielten, die vom K ronstădter Magistrat genehmigt waren.
3. Bis 1 723, als die Rosenauer Drechsler- und Wagnerzunft die Erneu
crung cler im Brand von 1 7 1 8 vernichteten Statuten aus 1 620 ansuchte, bil
dete die Wagnerzunft aus Rosenau mit cler aus Neustadt eine gemeinsamc
Zunft mit einem gemeinsamen Statut, von dem an beiden Orten je cine
:\bsr:hrift aufbewahrt wurde.
4. Mitglieder cler Ziinfte konnten nur Einheimische werden. Wenn ein
Auswărtiger in Roscnau cin Handwerk crlernen wollte, musste er auch seinen
Wohnsitz her verlegen.
5. Dic Drechslerzunft verlangte als erste Bedingung zur Aufnahmc in
die Zunft, dass die Handwerker săchsischer Abstammung seien. Die Wag
nerzunft gcstattete das Erlernen des Handwerks auch Angehorigen ande
rer Nationali.tăten, wie aus dem vierten Artikel hervorgeht : "Wenn aber
ein Frembder das Handwerk lernen wil, sol er in clic Zech geben fior. 3 und
darnach Drey Jahr zu dienen schuldig seyn" .
6. Die Kronstădter OberZiii n fte, die ihre eigene Bereicherung verfolgten,
erlegten den gleichartigen Burzenlănder Ziinften verschiedene Produktions
beschrănkungen auf. So war den Rosenauer Drechslern verboten "die mit
Wachs begossene Flaschen-Arbeit, wie auch die Schrauben-Arbeit, und die ge
mahlte Arbeit herzusteUen. Ebenso konnten die Erzeugnisse cler Rosenauer
Meister nur an bestimmten Orten verkauft werden.
Die neuen Zunftstatuten au·s 1 723 fiir die Wagner und aus 1 729 fiir die
Drechsler aus Rosenau bildeten die rechtliche Grundlage fi.ir die Organisie
rung und die Tătigkeit dieser beiden Ziinfte bis zu ihrer Auflosung im
Jahre 1 872, als, in Folge der stiirmischen Entwicklung cler kapitalistischen
Produktionsweise, die Ziinfte in Siebenbii r gen durch ein Gesetz aufgel&t
wurden.

VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN
A b b . 1 - 4. Statut cler Wagnerzunft aus Rîşnov (Rosenau) - 1723 .
A b b . 5 · I l . Statut cler Drechslerzunft aus Rosenau 1729.
Abb. 1 2 - 1 3 . Zeugenaussagen im Streit cler Rosenauer Drechsler gegen

A bb . 1 4 .

a,

clie Kronstiiclter
Drechs lerzunft, 1723 .
Zeugenaussage von Georgius Czelch uncl b, von Johann Barbenius in clem Streit
cler Rosenauer Drechsler gegen clie Kronsticlter Drechslerzunft, 1723 .
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TUDOR VLADIMI RESCU IN VIZIUNEA CONTEMPORANILOR
de CONSTANTIN ŞERBAN

T1Ud01r Vladimirescu, comandantul de panduri olteni, Tuld.O'l' sl ugerul ,
Tudor conducitol'Ul Adunării Norodului, cel căruia in 1.821 toţi boierii,
negustorii, slujbaşii, ostlaşii şi oamenii de rtnd i se adr-esau .n umi nd u-1 "Dom
n u l Tudor" , este u n a din personalităţile i�storice ma:rcaJnte ale popo'I'Illll ui no s
tru de spre care s-a scrîs şi tocă 9e va mai sc.rie ·de dte ori vor fj evocate
evenimentde epocale 'de acum un secol şi jumă tate , nwnhe de specialişti, clnd
revol uţ i a lui Tudor, cînd răscoal1a ţ ără nea s că sau populară s au a popor.uLui
din 1 8 2 1 . CÎllld m irşca rea revol-uţionară condusă de Tudor. Amintirea lui
dăinuie de mai multe generaţii �n .conşti inţ a poporul ui român şi faptde s al e,
care <��u zdruncinat d in t emel i i reg�mul [an ariot , a:u pr·emers cu o i n tuiţi e fără
se�amăn evenimentele revoluţionare din 1 848, Unirea Pr i ncip atelor tn 1 8 59,
cî.ş.tig area i ndependenţ-ei de st at în 1 877 şi e:ibe11area totală de exploatate din
zi le!e noastre.

De cele mai multe ori apariţia pe are na istoriei a ·unui ronducă·tO'I' care
largi pop ul are şi se confundă -cu a'9piraţiile lor de luptă
f entru drept ate socială, -cum a făcut-o Tudor Vla.d�mi·res.cu, es•te înc.i.drată
în frămîntatele eyen ime nte în c are acesta trăieşte şi nu�şi precuperţeşte talen
tul, energi a şi puterea de muncă pentru triumful ideilor sale măreţe . De
aoee a , ca şi mul t e alte figuri de seamă ale poporulu i r omâ n , T u dor Vl ad i
m iresc u a fost o personalitate i s torică \ care prin ideile şi faptele sale a trezit
u11 deo seb i t i nteres în rîndul contemporanilor săi d i n ţară rşi de peste hotare.
In op t i c a intimilor săi, a colaboratorilor săi, î na i nt e de 1 8 2 1 şi în t i mp u l
m işc ăr i i revoLuţionare pc c are a c o ndus-o , dar şi a adversarilor săi, fig u r a
l ui c ap ă t ă , prin m ânur ii l c păsrra.te, proporţii nebănuite şi în parte necu
noscute chiar în zilele noastre, cu toate amplc�e cer·cetări cu caracter bi o
grafic Într ep r in se de srpacia.lişti.
În majori t ate a c azur il or , b i ogr af i i lui Tudor V l adi.mirescu îl încadrează
însuf\eţeşte ma�ele





1 A. Oţetea, Tudor Vladimirescu ş i mişcarea eteristă din Ţările româneş�i 1 821 - 1 822,
Bucureşti, 1945 , p. 86- 9 1 .
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armomos pe acesta în evenimentele militare şi politice de acum un secol şi
jumătate, dar acordă o mai mare atenţie faptelor sale decît personalităţii
sale. Aşa de exemplu, puţini sînt aceia care au întîlnit în aceste lucrări o
prezentare a portretului său fizic şi moral aşa cum ni 1-au consemnat con
temporanii săi. Bineînţeles că în multe cazuri aceste aprecieri sînt uneori
subiective şi numai o profundă analiză a lor ne permite să ne apropiem cît
mai· mult de adevăr. După I. P. Liprandi, un ofiţer rus care a urmărit în
deaproape evenimentele din 1 82 1 , Tudor este Înzestrat cu "o bună şi sănă
toasă judec'ată", abil, tenace şi îndrăzneţ în faptele sale, fapt pentru care se
bucura de un devotament nemărginit În rîndul pandurilor, pentru care se
doveqise un vajnic apărător al dreptmrilor lor2. Acelaşi, amintind impresia
pe; oare o făcuse proclamaţia de la Padeş asupra ţăranilor, ţine să sublinieze
calităţile sale morale prin cuvintele: "Nu mi s-a întîmplat să întîlnesc un
răscolitor atît de puternic al minţilor neluminatc încă de nici o umbră a
culwrii, adresîndu-se numai simţămintelor lor
"3. Dîrzenia În caracterui
său: este subliniată de martori oculari, ca secretarul francez F. G. Lauren�on4,
iar aprecierea lui Chiriac Popescu, unul din căpitanii săi, completează acest
portret moral prin cuvintele: "el era un om al războiului, îndrăzneţ şi tot
foc, puţi,ri la vorbă şi. voinic la inimă şi la suflet, nelemnos , >eu multă
mime sănătoasă şi curaj"5.
La acestea credem că se pot adăuga ş.i aprecierile lui Ştefan Scarlat Dăs
călescu, secretar de cancelar, care a reţinut faptul că Tudor era " un om
greu la fire" ; totuşi, În acelaşi timp C:ovedea a fi "un om de inimă, hotă
rîtor şi �mbiţios", avînd vorba repede şi "limba prea liberă necruţînd pe
nin1eni'' şi lovind in toţi funcţionarii necinstivi fără osebire"6, aprecieri întru
totul' de acord cu acelea ale lui Zilot românul care spune " cu adevărat avea
omul duh firesc şi vorba l,u i puţină şi Întotdeauna pe gînduri şi cînd îl
frigea cărbunele ce-l avea ascuns în inimă scăp a cîte o vorbă desperată asu
pra tiraniei"7.
Ad esea, contemporanii săi au căutat să surprindă şi nivelul său de cul
tură pe care numai în puţine cazuri 1-au intUit la adevărata sa valoare.
.

.

.

2 Documente privind istoria României. Răscoala din 1 82 1 , Edit. Academiei, Bucureşti,
1 96 2 , voi. V, p . 268 (Ma i departe această colecţie va fi citată DIR, Răscoala din 1 821
. ).
3 Ibidem, p . 270, nota 2 .
4 F. G. Lauren�on , Nouvelles observations sur la Valachie, Paris, 1822, p. 1 15 .
5 N . Iorga , Izvoarele contemporane asupra mişcării lui Tudor Vladimirescu , Bucureşti ,
1 92 1 ' p . 1 9 8 .
6 N. Iorga, Un cugetător politic moldovean d e la jumătatea sec. XIX : Ştefan Scarlat Dăscă·
!eseu, Bucureşti, 1 93 2 , p. 5 1 .
7 Revista pentru istorie, arheologie ş i filologi e , voi. VI, 1 89 1 , p . 1 1 5 .
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După mărturiile unor colaboratori apropiaţi, acesta ar fi Învăţat. scrisul �i
cititul de la preotul din sat, apoi şi-ar fi completat Învăţătura la Crai�� a
pc cheltuiala hoierului N. Glogoveanu, de unde s-a Întors cu ştiinţa limbii
greceşti, "un cărturar foarte deştept" - cum spune unul din aceşti a8• De
aceea, acelaşi Ştefan Scarlat Dăscălescu găseşte că Tudor Vladimirescu Ştia
'
să scrie "bine româneşte că avea un spirit natural" şi o practică În mai mutte
domenii de activitate9. în schimb, unii ca I . . P. Liprandi, dezinformaţi, afir
mă că fostul sluger, deşi nu avea nici un fel de cultură, totuşi poseda un
"limbaj simplu şi o expunere concisă a argumentelor sale" 10. Şi Mihai Cio
ranu apreciază, pe nedrept, că Tudor ar fi fost lipsit de învăţătură, d a r
recunoaşte cu alt prilej că acesta avea ample cunoştinţe despre politica gene
rală a vremii11.
La aceste dedaraţÎIÎ 1ale unor contempomni, credem ·că se cuvine o
explicaţie, menită să stabilească adevăratul nivel de cultură al fostului coman
dant de pianduri. În concepţia vremii, cultura sau învăţătura înaltă însemna
.
absolvirea vreunei şcoli superioare, cum era aceea de la Sf. Sava din B �cu�
reşti, unde se învăţau limbile clasi·ce şi moderne, teologia, ştiinţele exacte,
gramatica şi prosodia. Dar faptele ni-l arată pe Tudor Vladimirescu ca p�
un om cu Învăţătu�ă , care ştia nu numai să scrie inflăcărate proclam �ţii .ş�
scrisori cu caracter politic diplomatic şi comercial, care ştia să vorbească şi
să scrie nu numai româneşte, dar să cunoască şi limbile greacă, germană,
rusă şi turcă, oare se info rma direct din presa străină a vremii. Un in tim
de-al său, Nicolae Stoica din Mehadia, ni-l prezintă pe slugerul Tudo r cititor
de gazete străine, de calendare şi istorie românească. Acolo la Mehadia, unde
stă cîte o dată luni de zile pentru îngrijirea sănătăţii la băile clip. localitaţe,
Tudor Vladimirescu discută cu prietenul s.ă u Nicolae Stoica problel,Tie politice
europene la ordinea zilei 12.
Dar, mai mult, este bine cunoscută călătoria S!l la Viena în zilele cînd în
capiuala Austriei se ţineau lucrările Congresului de nivel european, menit să
pună o nouă ordine politică pe continent după căderea lui Napoleon Bpna:..
parte, despre care Tudor îşi formase o· opinie personală, mergînd pînă la
admiraţie f1aţă de fostul Împărat al Franţei, opinie descoperită printre hirtiile
familiei G!ogoveanu, din păcate azi pierdute. Printre aceste opinii ar mai fi
8 A . Oţetea , op , c i t . , p . 74 .

9 N. Iorga , Un cugetător po l i tic . . . , p . 5 4 .

10
11

12

DIR, Răscoa la d i n 1 82 1 ,

vo i. V, p . 184 .
N. Iorga, ln•oar e l e con tempora ne . . , p. 169.
Nicolaie Stoica din Hafeg, "Cronica Banatului" , Bucur�ti , 1 969, p . 304 ,
.
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şi -ac"ka rel ativ la iev ol uţ i � din Fran ţ a d i n 1789 şi la cercurile soci aliste
dirt Viena, pe ca:re le frecventa-· şi d in alte părţi ale Europei 13,

fost
.

util să cunoaştem şi opitliile UI1or boie'rî dit1 �c�� vrmne
�'d e5pr>: t6dor \ l idimitescu şi mişcarea- � t� vol uţion ară. p e care a �oridus--o .
bocumentelţ: -1i . articole!e publitate ptnă t n · preze n t, � au d<)vedit . t ri genera\
·o ,aiîndine _pqtni�nid a· · a.ces.tora faţ� de Tudor, i ndifere�t da·tă a foSt: sittl
rih mărturi'sita.'· rhr eeea ce ni se pare i ntcresa:n.t şi refleci:: i tot6d'a.tă ·"a.de
văr,aide'' !Qt s{:nţlrn�nte . faţă de p a ri d u r ul -din Oltenia, r i d i c a·t · .J,a luptă
pentr� -dtep�itc' s �i a! ă , _ este t�ra.n sformarea cameleonică constatată tn Împrejurări de�i.te, fn' decla-raţi ile şi �orespondenţa lor.
Pes lgur c�

'

e�t�

·

·

· -

·

.

· tn ia nuar ie l 82t � ct�d i��r viad:imirescu răspîndeş� tn m�_s a ţăranilor
olteni pr ocl am aţ i a de la Padeş, boierii din Bucureşni la adăpost de -primej dia
care-i amen•i:nţa, . h i' () qepăn a-�� de peste 300 km, î' L denunţă p e .ices t a ca pe
un ;, �uroură't(;r şi �inest�iitor de Ji�iştei locui torilor" 14. La . î ri��p u t u l l unii
februair'ie, drid ,-<1:(:'esra_ ajunsese la tri.ină�tird Strehaia · şi-·ş,j adun a . oastea de
panduri; . a�e'iiaşi - boi�ri tl ·ri uinest- ·in cortt'inuare " răufăcător, ·căpe-tct1ie. de
dlhaii , -Tazvrătitor şi �posrat'•-1s: i a:t. J·a · �Hnşitui aceleiaşi luni, c;r�d fost�l
s1uger t� - cOnCe n tr ase a'Iima�a şi l� <eepuse să fonifice unele măn � s t i r i din
Ol.ţeriia, a.th-uduri�a :lor de-vin•e deoda tă. o mci l i1a ntă� ajungînd a�i s.pu ne "slu
·gerut 'TudOr" 16. Ill'i fi:rie, d'l).pă._ tb -trece Oltu1 şi se 'apropie de Bucureşti, aceiaşi
b<:}ieii, uit.t:Q;d parcă de trecut; riu nurriari că niotîvează m iŞc area sa revolu
ţion;tră ca ftlnd "de rrebllinţa .b.b�tid 'n�odulw'' , dar ,H şi chea1mă să salveze
ţara de r�IUt�ţi, - n'llrn inidu-t, d-U.i)� intrarea în tapi.tal a Ţă.rii Româneşti "dom
nul . TUdbT" . A,cest limb.ij, cu ' COtltin,ut pohtic clvf.erit; di>_n rorespondenţa
bOierilor din · BUCUreşti eu · oonrducătorul AJdu nă<rii Norodului, ami n�t>eşt e tn
m(id foarte s:ugesiiv atitiidîneâ schi-ni>ăictaie şi n�inceră totodată 'a presei
franceze rontwla.tă de Bourboni, faţă de N a.poleori Bonapant� care m pri'
rnăyata JJi.ti 18:t5 părălsise prin 9U:IiprÎindere insul a Elba şi . se trud-tepU spre
faris _in f.ru!}tea _soldaţilor s�i dovota.�. La incilp:ut; în coloanele presei el
este; numi_t_- .Jl�dră ş.i c:;ă.pu:��un!\ iar apoi, rtrud pe 111ln d ..,'ui.U!I1pator" , "Bona
_pax-t�'\ ,;Na!J>I?leo�" , iar )a . intrarea tn.. J?.:aris : . " Majesta.ne_a 11a" ; şi ta,ceasta
1n :fllJmai rr.e,j săp.tăr:nfuj 1_7, '
� . -�Ste i11teresani de Şttiu.t ş� p��erea . rep rez�ma11ţilo.r . diplomatici �i V't:vmii
despre Tudor Vhâdi,ffiire'scu şi .ffii,şcarea sa revoluţionară şi în acest sen s ne

·

·

_

·

1956,

13 S .
p.

Ştirbu, Rdscoala din 1 82 1 �i legăturile ei cu evenimentele internaţionale, Bucureşt i,

448- 449.

14 D I R, Răscoala din 1 821 , voi. 1, p.
15 Ibidem, p. 221 , 227 , 233, 239, 240,
' ·
11

Ibidem, p.

261 , 287 .

213 .
247, 249:

·

17 E. Tarie, Napoleon, Moscovll, 1958; p. 505.
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referim in a li rndi l'a.:: conrulii su:ăi ni -di;n BUcureşti şi · laşi, la . am�adorif m.a
rilot puteri' di n C.OnstantinopOl :şi alte capitale europene) fn.:' firie, la �H
diplomaŢiei din mari-1e metrt,pole eli!ropene, Desigur� : �ă ştitne · i'e :·.ca:re : şi le
procur au wmulii străini din Bocui:ieşni şi I1aşi sint cel,e mat sigur�; .mai ales
că a�eştia er3:4 · Joar.te J?ine i'QfQIJ!Pfl.ţi JY,r:int!f-1\ln ·per®flat .auxil� . specializat.
L<'. rţpjdu) .�Qr, aJ«''ştj cqnsuli ,
·pi!! :nlini�ttii lor de extern� Şi pe
am b as a.c:l()Cili t�r: diri: Consuan:J:ln,.qpol. Aceştia din <Urll\ă însă işi mai proounu
ştirj .despre . Ju�or Yla9�mireSoCI,! ·şi :.mtŞICa'fea J;"eY�luţiQnară . OOn.dusii de.' acesta
şi pr:il� · agenţii . �nfo.rn:ta�i Qir�ţi . ai guvţt\n�tor:td�i · "Otom31!1. aflati in acea
vreme fie in unele oraşe şi, p orwri ale. Ţă.rii Române�ti .şi Moldovei, f'ie iii1
,

informaM; .

. .

.

.

·.

.
cetăti>Îe ŞI ��rtu�ia� . UUJ;C�şti ,cie �� D�năie �i : Marea Neag:r� . , Nu este . m a i
puii.n · ad��ăr�t : ci g��e.�VJui .ot�a� put� a · fi iuforn.{at- 1n .aceiaşi. timp prin
·.
.

·

.

�

.

d.ifirite :dare -�W:PIJ�� ��� �j ge au_ � -�� Co� an ci nop�� -:
· în opticp cons u li l or .. străini din Buqure�tă, personali1'ate.a lui TudOII' Vla
di�ires�� a .�vut l a · în�put �răsăt·uri ��-sigme; . �un connur �ag · rai ad(:văx atei
r�alităţi, ,iar ditnre
se p:U:e ci_: rezp�rex:tanirut Austriei a�(� to:are
mo ti v ele. să se consider�e destul: de binţ irufo<I'!mat. Faoem
această �fmnaţie
gindind�7�e .nu nUmai la fa.pt>ul că la . BU:Cur�şti, c�'3ulcl A��triei, �vea . în
.
acea vr��� Oţ!<l:- :��( b'ogată �eţe�_ de .agenţi- informat�ri în dndud sudiţilor
.
ca .şi al autorităţilor din toate c ategori il e şi cl aseLe social�, ci şi ţJinînd 5eama
că pe> te�it�;juL Tă ri i Roonâ��tU ca şi �- MoLdovei, . Austria avea- su_!xoi)Suli
şi staro.şti de .sUJdiţi l a .Laşi, Galta ţi , F�ani, C11a:�o'Va, Plaieşti şi Tg. · Jiu.
Şriţile p�oc�te . de 'agenţii . tmn sulu,lui . taustriaf din aceste · locahtă.ţi er.au strînse
la. Bucureşti, :veTifioate, confruntat�, pentru ca apoi ioformaţi:a cea ma.i apTo
piată de adevăr, indusi . În t r�u n �aport .d�ciaJ, ci plece la Vierm şi Constantin �pol. Mai �uit. chiar, 'in m��n�l CÎnd retpiDCzenuamţii consulari ai . mazi
lor .• put.e�i . eu.ropen� pări6�S.C . tn maTca lo�_ �a}()ri.u<llte BucUreştii, sin.gur!ltL tre
p rezent ai1Jt st răin c are :continuă să prezinte interesele. vrellll'lei . puner:i stră ine
·

toţ(ace�t�.

·

·

.

·,

,

'

in CaJ?ita,l a Ţării :R.omâ·I)Jeşti, va fi . tot ��el_a aJ Au�triei ;

iar�l Udriţki:

·

,

··

·

··

.

·

ne

'l"'ef�ri� ia cance-

Aş�d.ar, : Qar·e ef.a-. op tica aoesror diplo�aţi SUa'irti qespre Tudor Vladi
'.11:1irescu? -ConsUlul generaţ �·l Ausflriei, Fleisdthald VQn Hâken:a:u' era a:Slifel
ln.format la 1 februarie 1 �2 1 de Către starostele agen ţiei de Ia Tg. Jiu, loha:nn
vo� ··Silll<llm 9n �i anume, c�. �n Oltenia �,un oarecare'� (ein �wis5er) Tudor
s-a raz�rătit impotriva aut�ri-tăţiior 1 8, apoi rl'i1d
1 pe rînd, din r,a,port în
r ap or t , consulul ge neral al Austriei a;Ha că Tudor se IITlai n'Ullle
l şte şi "Wladi
mi,reocu" , că a:re �titlul de " s:tu� i -cac· -a · fos-t .ofiţer · 1tn aliina.tla rusă19.
.

..

.

' . .7 r , •

18

19

Doc. Hurmu:rachi ,

Ibidem,

p.

60 .

Serie nouă, voi.

ni:: \,-.- · 5a.· .

� �·, ·
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în fine, la 27 febr. 1 82 1 , acelaşi îl califica pe Tudor drept şeful insurgen
�ilor din Oltenia20. T11ansmise în Transilvania, aceSite ştiri au fost ulterior
amplificate cu acelea provenite de la autorităţile militare şi vamale de h
frontiera dintre Ţara Românească şi Transilvania.
În aceeaşi vreme, pentru consulul Franţei, Page, la 1 7 febr. 1 82 1 , Tudor
Vladimirescu este un " oarecare rebel" , "un certa in rebel" , părere pe care
acesta şi-o menţine şi la Începutul lunii martie - cînd ştirile încep să se
amplifice şi Tudor Vladimirescu Începe să fie cunoscut ca un "fost ofiţer în
armata rusă, care a comandat unităţi de panduri, sau ca un fost mic boier" 21.
Totuşi, cel mai informat despre acţiunea revoluţionară a lui Tudor Vla
dimirescu avea să fie consulul general al Rusiei, Alex. Pini, despre care se
ştie că a avut relaţlii politice cu acesta şi înainte de izbucnirea răscoalei în
Olteni'a. De la acesta s-.a păstrat pe de o parte, corespondenţa sa cu boierii
divanului, iar pe de alta rapoartele sale cu guvernul din St. Petersburg,
cu autorităţile militare ruseşti şi cu ambasadorul Rusiei la Constantinopol.
Din ele reiese că acţiunea lui Tudor Vladimirescu, care a răsculat populaţia
din Oltenia şi care ducea trat!ative cu boierii divanului, era pe deplin justi
ficată, şi anume, că el lupta pentru a i se restitui poporului tot ce-i fusese
jefuit. Mai mult chiar, consulul rus Pini era convins, la Început, că poporul
răsculat de Tudor Vladimires::u dorea restaurarea "unei orînduieli mai temei
nice pentru a i se asigura proprietatea "22. Dar şi În optica consulului rus
Pini, imaginea personalităţii lui Tudor Vladimirescu cunoaşte o schimbare,
şi anume, după primirea dezavuării mişcării revoluţionare de către ţarul
Alexandru I . De vreme ce pînă atunci mişcarea revoluţionară a lui Tudor
Vladimirescu era recunoscută ca legală, din .acel moment el îşi .>chimbă
părerea şi-1 priveşte ca pe un răzvrătit, ca un amăgitor de norod şi turbură
tor obştiei. "Nu pot privi mişcarea sa - spune el - Într-altfel decît un
sfîrşit de rezvolnică turburare şi fiind de hrăpire"23.
Aşadar, era explicabil ca pe baza .a:estor informaţi·i parvenite prin
cur ieri la Constantinopol, figura lui Tudor Vladimirescu să poarte pecetea
unui răzvrătit, cu toate intervenţiile sale de a justifica legalitatea acţiunii
sale antifanariote. Astfel, la începutul lui martie În cercurile diplomatice
din Constantinopol, Tudor Vladimirescu este cunoscut a fi un "oarecare
român care a servit în armata rusă", care dispune "de puţină avere" , iar
2 0 Doc. Hurmu�achi, Serie nouă, voi. Il, p. 6 1 8 .
21 Ibidem, voi . XVI , p . 1033- 1034 .
22 DIR, Răscoala din 1 82 1 , voi. I, p. 27 1 .
23 Ibidem, p. 283,

https://biblioteca-digitala.ro

TUDOR VL' n ' 'l i R ESCU IN V ! Z l UN E � C:ONTEMPOR I\ N l l .OR

---- - -- - - - · - - ----

1 05

după o lună - in aprilie - dnd incepuse să fie considerat �i "rebel", se
ai ştie despre el că ar purta titlul de "locotenent general". Această ultimă
apreciere este în legătură w activitatea politică şi administrativă a lui
Tudor Vl:adimirescu la Bucureşti, în c apitala Ţării Româneşti, unde timp de
56 zile a indeplinit atribuţiile unui principe propriu-zis. Dar, de vreme ce
recunoaşterea lui oficială nu fusese acceptată de guvernul otoman, el era
considerat În cercurile politice din capitala imperi·wlui, ca un locţiitor al
puterii suzerane, cu titlul de "locotenent general"24.
In fine, se pune intrebarea:· care era ecoul răscoalei lui Tudor Vladi
mirescu În rîndul populaţiei din Bucureşti formată din categorii, pături şi
clase sociale diferite? Relativ la poziţia boierimii mari şi mici
cea care
avea un rol conducător în administraţia Ţării Româneşti, s-.a văzut nesta
tornicia sentimentelor ei, foarte schimbătoare şi în deplină concordanţă cu
desfăşurarea evenimentelor. Pe măsură ce primejd ia împotriva ei se aproia de
capitala ţării, ea era obligată să facă loc altor sentimente, să accepte de
nevoie, noua administraţie impusă de ridicarea Adunării norodului. Dar ma
joritatea marii boierimi a preferat exilul la Braşov şi Sibiu, în capitala Ţării
Româneşti rămînînd numai cei care aveau să trateze cu turcii înăbuşirea sîn
geroasă •a mişcării revo•luţi o nare .
În acea vreme, populaţia Bucureştilor era formată dintr-un mare număr
de neg u s tori, meşteşugari, funqionari ataşaţi mai mult sau mai puţin p rin
diferite legături cu vechea adm inistraţie fanariotă. Dacă este explicabil să
auzim pe un Gr. Androncscu, mic boier din Bucureşti, că-1 consideră pe
Tudor Vladimirescu un "apostat" la început, apoi "un zavergiu"25, este
semnificativ că pentru un oarecare me)teşugar blănar, Ioan Dobrescu, care
şi-a Însemnat impresiile sale privind aceste evenimente, Tudor Vladimirescu
nu apare decît ca o necesita,te în viaţa politică a statului. Pent11u el, Tudor
are u n rang boieresc, este "sluger", de fel oltean, din judeţul Jiului care
adună mulţimea de panduri şi sirbi, care fa-ce 21apt (adică pune stăpînire)
in două judeţe "să fie el C:l? lor", că ,.oblăduieşte" (adică administrează)
cele două judeţe, Gorj şi Mchodinţi, unde scade dajdia "mai uşor" după
vechiul obicei. In această optică, aqiunea lui Tudor Vladimirescu este justi
ficată în ochii micului orăşean din Bucureşti. Apoi arată cum Tudor V1a
dimirescu uneşte cu dînsul pe ticăloşi (adică pe sărmani, pe cei săraci) şi
" cu arme" se ridică asupra boierilor ţării şi că emisarii boierilor din Bucu-

r:

-

2 � A . Oţetea , Contribution a la Question d 'Or i e n t , Bucureşti, 1 930, p. 33 1 .

2•

I . Corfus, Î nsemnările Androneştilor, Bucureşti, 1 94 7 , p . 83 , 98 .
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reşti, ..· ttimişi fie să. tratez,�

lui, ;,s-au- făcu.t

<tot un a�' 26.

cu

el, fie să-1 prindă, a:u trecut toţi de partea

Mai· tirziu,< poves t i•nd evenllffientele ·.· din

mranie ptnă in mai, dt - Tudor
a stat in Boci.J.reşti, oojoca.t�ul . bocureşwan dă �rhăJnunte ime-r.es :.tnt.e- de�l'e · măsurile politirce ..şi administrative l•uate ode . acela ' care acunn se
int·ituh- ·ddll1ti
1 ; ' ,Jşi pune. riia de domn", eate ţ inea divan !.� Cotroceni , c trc
:
: avea · i6 ·t'Ur�te a 9a t� lin domn care oriinoduiSe iSipra� nici- prin'
care
·
i mp use�e la bir şi p e preo·ţ � · . � mă n ăst i t ile ct�:e · m ar i şi pe . boieri jă dea
fleşiecare ' după pu·terea sa", J,iie'ru nema:jlt.n dlnit- p�Oâ at'unci27, -'
.
.. : 1 ri . -t��te -3iceste rel,�tări; T Lidor Vlad�i:nire9Cu îi apar.e a,ces i martor
oetilar- ;Ca o per'�naltta!t•e politiC ă şi mi·l.it iuă. · El sublinia'ză m ă s urile mil itare
-VladiiÎrire�il

·

·

.

judeţe, ·
�

· la Cot r ocen i la �estei rrecerioi Dunării de către turâ şi
rettagerea Sttategi d efectu ată efe aceşti� ·cind 9trijil�- i�au · an·unţat în a i n tarea
-' a:rm:atei oto rrtane· :e:ăue Hu�tireşni, p1nă l a Tinganu (deci la lQ_:_ 15 k� de.
-părtare die cjraş):
.
Contemp�ranii �011JC'UCat'orului Aduri�ii norodul-ui S-iau -'sţră dui t să lase
.
tirtn a şiior' lor aina11'Uiibe rehtiv şi 1� pQII'It rerul său fiz�c. O imag ine mai, puţin
reuşită s�� păs�r.at in amintirea mulwr gener3.1ţ ii prr in taHoul - votiv de la
biiserica d�n Prej n a �,>i aJbita de l a sfînşi.rul secohdui tr·ecut, prin c�noscuta
păctură_ a lui Toodor Aman . pentru a că:rei . realizare .s-a:u fă-cut inve,t igaţii
p·ersonale prir;.tre foştii col1aboratori ai lui Tudor. T<>tuşi, nu este l i p sit d.e
.semnificaţie aJcd , interesa n t portret lirenar aflat în însemnările rnell!ori al e ale
luate cie< ' T ud'Or

.

·

.lui .Ş.t'efan Scarla.t Dălsc:âle�cu.

Tud-or Vladimilf'OOC'u era " u n om de st;ltură m a·i
dedt ce mijloc, talia b ine proporţi.onată, faţa blondă, mustaţa ga l be nă ,

Pot-riviţ spuselor sale,

- înalt

cast�i u,. obrazul mai mult. r-otund ·declt oval , nici prea durduli·u, nici
slah cu · <;> mică.· bărbie, . om nu udt. Sta drept vanţoş -,-- cont.i n uă e.l - vo•r ba
bună: ră s tri tă· ş{ dUipă faJCul tJatea luă des.t'ul de el.ocvemâ, a ier, de coma.n dant"28 .
. . . V.orttetl,li_ aoost:a mor al şi fizic nu poate fi 1oomp le i a t dacă .nu ştim ca r e
.
era o p m i a con.tempoi1anilor săi despre el şi despre mişcarea sa revoluţ�ionară.
Spre deosebire de ahe f•apte is t o rice din trecutu l poporului român, . eve
nime ntele epo•oa.1e din 1 8 2 1 au avut li!I1 l arg ecou nu numa:i .În . Ţările Ro
mâ,ne, dar şi dincolo d e hotarele l or , de vreme ce ac·eastă rnişcare revol)l
ţiooară . er:a c.o.ns i dentă de a.cee<i'Şi valoare cu acelea care i z1monj s eră in aCea
·vrenie în I.taH�, 1n ·spania i năb u:şi te sîn·geros de tr upe� e Sfinte! Alianţe. în

p�u:l
.·

·

26
1 . Corfus , Cronica meşteşugaru!ui Ioan Dobrescu (1802 - 1 830) , în
de istorie, V lll, 1966, .p. 349 - 350.
27 Ibid�m. p . 3S 1.
2 s N. Iorga, Vn �ugetăt o r politie ·. . . , p . 5 1 .
·

·

·

.

.
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· lipsa unei prese locale, Şcirile din Ţara Rom;Înearsca - despre mi�carea r-e vo

l uţionară condusă de Tudor Vl adim:ire�c·u ;-a:u răpindit <lp·r.o �e- pe- 'tot
t-onfinentul, fie pt�in core-Spondenţa particulară a lllegustoril or Şi ·boîeril?r, fie
p rin" a&ea a tt1rnişilor ziarelor din diferite n'l·e tropole . şi oraŞe etiir:oJierie ·ea de exemplu: - Paris, Londra, Viena, Frankfurt, ROIIT'1a, A�gsbmg, Leîn
berg, Genova, Torino, Napoli; Odesa, Hamburg, Varşciv'ia, B �da, C0111'Si ariti
nopoi, St. Petersb�g. E drept că acc�.te ştiri, fn •condi�!ile .miijlo�ceior de
comunicaţie din acea v>rerr.e a}ungeau cu o mare îmîrzierc de. la pio.c!Uicetea
·
l or, da·r totuşi ajtiDgeau şi umpleau coloanele diferitelor ziare europene� . -A s.t. fel, ·p rim ele veşti despre izbucnirea răscoalei. în Olttenia: ajunseseră .la J 9 fe
bruarie la Sjbiu. În TransilvainÎ-a, b 1 2. martie la Vjena şi l a 23 inanie · la
_ P aris, i ar sosirea lui. Tudor la Bolinti n produsă l a 1 6 mart i e era cunoS>CUtă� la
Viena · la 23 aprilie,· la Paris .·la 7 mii · şi · la Londra la 8 mai. • tn fi r. e, d esp re
tnoar>rea lui · Tudbr indmplată l a 26--'-27 m a.1 s-a aflat 'la Lcmdra . abia la
. 9 iud.ie 29•
Aşaidar, este i n teresant de ştiut şi care era i maginea lui Tudor Via.d.i
mi·reocu in optÎica opiniei publi-ce din celelalte . ţări europerle,- formaJtă prin
i�ntenmed i ul ·ştimlor inserate în presa vrem i i . La Londra laJ��f�l de Şt�r.l 1e
aflam tn ziat.e ca: "The Times", "Morning Cronicle" , ;,The Public Lea.dge.r" ,
,;Couriet'i, la Paris �n "Le Moniteur ·uni ver s e l '' , " L a Constitutionel " , ;,La
Gazette de Frai11Ce", "Le Coul'rÎJer" , l·a Vienta prin " o�.tr�;ohvschei- Beohach
ter " , la N .ipo1iptl n "Giornale de! regina de�le d uc Sicilie" , l.a Gerro�::t prin
"Gazetta cii Genova" , la Augshurg prin " La Gaze.tte univcrselle", l a Torîno
prin ;;Gaietta piernontese" , l a Lembetg prin ,.Gazett-e de Lerr.tberg cK ·
In zi;1rele vierieze, TUJdO'l" Vladimi rescu •apare l a începutul mi ŞCă ri i revo1uţionuc ca un oarecare boier, Catfe' Ee ri•c ic(:â ·tn frW1•tea Unui . n•ul!riăr de
s.ooo ··aa�e�i, fără ·mei un m.oti�; apoi, la înJcepuwl lu� ii m anie .1 8 2-1 , este
deni.mtit " Conducător de brigamzi'', cani in f �ntea dtorva mi·i de oa:ir.eni
a 0�0\.�Jpat Olten·i �, ca.re s-.a proclam at "genera�isim"30. Spre sHrşÎtul lunii
m-artie �ţ a fhse la Viena că această răscoală ,- oare nu fusese · iu�tă iri serios
de a�torităţile . � ustria.cb, . începe acum să devină o prob��mă europeană,. de
vreme ce . e&. era strîns . l eg ată de tfă.StCoala grecilor c ar e !.l rrr. ăre au să scape
,
de sub �tap�n.ir� Imperiului o toman . La 29 martie î:n tine se ştie l� · Vi�n a
Şl la 8 aprilie l a P a r i s că Tudor servi�e mai înainte ca ·:o!Wluar Îill armata
·

.

·

·

,,ţe MQI\iteur \.miver�l" ; îritre

•
12 m a:r tie �i 9 i1,1li� rsz L
.
30 "Le Moniteur universel" , 23 martie, 4 aprilie 182 1 ; vezi ştiri· din .zial'e din Vi.ene.- . la
D . Zaharia, Două documente din arhi11ele italiene despre . 1'iti.�careCL revoluţtowrd. .d·e .ta {821, în
'
Re11ista Arh i11elor, 2 / 1 970 , p. 605 - 6 1 5 ,
·· · · · · ·
2� Y<lzi
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rusă cu grad de ofiţer, că răscoala sa nu era îndrepnată Împotriva puterii
suzerane, ci numai contra boierilor şi a venalităţii slujbaşilor ţării31.
În aceeaşi vreme la Londra, ziarul "The Times" era de asemenea în
posesia unor ştiri similare. Numai ziarul englez "The Public Ledger" din
10 aprilie 1 821 îl prezintă pe Tudor în mod cu totul defavorabil, şi anume,
ca pe un şef de briganz i, deşi, printre altele, acelaşi ziar arăta că Tudor
Vladimirescu străbate Întreaga Ţară Românească, În fruntea ostaşilor săi
devotaţi, purtînd titlul de "campion al libertăţii" (The Champion of Jus
tice)32.
Şi z�arele din Germania erau bine informate, la începutul lui aprilie
despre izbucnirea şi mersul răscoalei conduse de Tudor Vladimirescu. Ast
fel, pe baza unor scrisori particulare publicate în presa din Augsburg, se
sublinia situaţia extrem de �erioasă din Ţările Române provocată de miş
carea revoluţionară condusă de Tudor şi care obligase două mari puteri euro
pene ca Austria şi Rusia sa ta măsuri imediate la frontiera lor cu aceste
tărill.
In multe din aceste ziare se constată o vreme lipsa ştirilor privind
planurile politice şi militare r.1le lui Tudor Vladimirescu. O afirmă ziare din
Franţa ca "Le Moniteur universel" sau din Anglia ca "The Times" , dar
aceasta În�ainte de a fi publicate primele proclamaţii ale conducătorului de
panduri din Oltenia. Cu toate cercetările făcute pînă acum nu am putut afla
reprodusă în aceste zitare, proclamaţia de la Padeş, deşi se ştie că .ea a ciPcu
lat în traducere, în corespondenţa autorităţilor austriacc şi ruse34•
Prima proclamaţie a lui Tudor, pe care o aflăm tradusă În limba fran
�eză şi publicată în " Le Moniteur uni verse!", este aceea dată la Bolintin, la
1 6 martie, înainte ca Adunarea Norodului să intre În Bucureşti . Ba a fost
reprodusă aproape În întregime, fără modificări esenţiale; numai într-un loc
traducătorul a contopit două . fraze într-una, fără însă a schimba ceva din
sensul lor35.
.
După această dată ziarele europene, printre care şi "Giomale del regno
delle due Sicilie" , încep să�l arate pe Tudor ca pe un răsculat Împotriva
orînduielilor nedrepte din ţara �a, răscoala sa fiind pe deplin justificată, ca
şi aceea a grecilor eterişti condusă de prinţul Alexandru Ipsilanti, despre care
informaţiile - începînd din luna aprilie - par a fi din ce În ce mai
31 "Le Moniteur universel", 8 aprilie 1 82 1 .
32 "The Public Leadger", 1 0 aprilie 1 82 1 ; "The Times", 2 aprilie 182 1 .
33 ,.Le Moniteur universel " , 1 3 aprilie 1 82 1 ; "The Times" , 1 mai 1 82 1 ; "Giornale del

regno delle due Sicilic" , 28 iunie 182 1 .
34 Doc. Hunnuzachi, voi. XX , p . 5 4 2 .
3 5 .,Le Moniteur universel " , 7 m a i 1 82 1 .
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numeroase. Astfel "The Public Leadger" din Londra arată la 9 mai 1 82 1 că
Tudor Vladimirescu a fost silit (has been urged) să se răscoale din cauza
abuzurilor unui guvern şi a tiranilor mărunţi ai provinciei (the petty tyrants
of the province), motiYele sale fiind asemănătoare cu acelea care au pro
vocat răscoala ţăranilor din Anglia din 1 3 8 1 sub conducerea lui Wat Tyler
(we caunot give a better description of Theodore's insurrection than by
comparing it with that which Tyler headed)l6• AsL•mănarea cu mişcările so
ciale din Anglia o aflăm de altfel şi la Ştefan Scarlat Dăscălescu care îl
consideră pe fostul comandir de panduri c � pe un "Cromwell al ţării noas
tre"37. B ineînţeles că o astfel de comparaţie nu reflectă adevăratul conţinut
al mişcării revoluţionare din 1 8 2 1 , ci, n1ai ales, nivelul de cunoştinţe în
domeniul istoriei europene al celui care o face. Totuşi, ea trebuie reţiin ută ca
o comparaţie sugestivă şi totodată interesantă.
Astfel de comparaţii cu personalităţi de nivel european mai aflăm şi
la alţi contemporani ca F. G. Lauren�on şi Mihai Cioranu. Primul de exem
plu declară că Tudor Vladimirescu este un "nou Tommaso Aniello"38, refe
rindu-se prin aceasta La cunoscutul conducător al răscoalei populare din
Napoli din 1 647, ucis În Împrejurări dramatice chiar de ai săi. Celălalt,
comentînd trădarea fostului "domn Tudor" de către căpitanii săi, care 1-au
arestat şi 1-au predat eteriştilor pentru a-l judeca şi executa, încheie acest
capitol cu următoarele cuvinte: "Prin vînzarea mareşalilor a căzut chiar
Napoleon oe� Mare la Waterloo. Şi tot prin vînzare se zice că a c ăzut şi
Şamil, şeful circazienilor care se luptase 30 de ani, pentru libertatea lor . . . "35'.
Nu trebuie neglijat nici faptul că În rîndul ţăranilor din Transilvania,
Tudor Vladimirescu era numit "crăişor " , aş a cum cu cîteva decenii mai
înainte îl numiseră pe Horea40, .şi că autorităţile militare şi civile austriace
vedeau În fostul sluger, cînd un "nou Horea", cînd un carbonar, mişcarrea
sa fiind organizată şi condusă în "stilul carbonarilor"4 1 • De asemenea, impre
s ia care i-a făcut--o mişcarea revoluţionară condusă de Tudor Vladimirescu,
l-a determinat pe comisarul provincial din districtul Braşov, Emeric Szen
thal, să-1 compare pe Tudor cu Doja, care prin proclamaţiile sale a reuşit
"să aprindă mintea necoaptă a ţăranilor" 4 2.
38 "The Public Leadger" , 9 mai 182 1 .
3 7 N . Iorga , U n cugetător politic • . . , p . 5 1 .

38 F . G . Lauren�on, op . cit . , p . l l5 .
39 N . Iorga , Izvoarele contemporane . . . , p . 269.

229.

4 0 Doc. Hurmu:rachi, serie nouă, voi. III, p . 58 , 63 , 67 , 176.
41 DIR , Răscoala din 1 821 , voi. 1 , p . 353 ; Doc. Hurmu:rachi, serie nouă , voi. III, p . 68,

42 Doc. Hurmu:rachi , serie nouă , voi. Il, p. 128.
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In fine, �rebuie reţinută acea apreciere , a mai multora dintre contem
porani i acelor vremi, potrivit căreia collJducitorul .mişcăl'lii revoluţi·onoare ·d i n
1 8 2 1 ar f,i reuşit "uai uşor in acţiunea sa ajungind ;chiar domn .al Ţării
&omâ!Ileşti, dacă n u ar fi intervenit tră!d area şi uciderea sa. O spun totodată
F:. G. Lauren�on, Thomas Gordon, 1 . P. Lipra:nrli . "lntdin să cred - mă!rtu
riseşte F. G. LaU11"en�o:1 - -că fără catastrofa nemiloasă care-i curmă zilele
aşa de repede el şi-ar fi atins scopul şi . . . ar fi fost poate mai fericit şi
ar fi domnit în Ţara Româ nea s.că " 43.
•

•

•

La un secol şi jumătate de la aceste evenimente, privi.ncl in j urul nostru

la tr3JI11Sformă r i : e pe caue le-a ��u ferit societatea românească d i n wemea l u i
Tudor Vladimirexu pînă în epoca de faţă, credem că putem UIŞOT să găsim
unul din izvoare:e acestor înnoiri. Istoricii care au studiat mi şcarea revolu
ţionară din 1 8 2 1 au supus unei prof un·de an al i ze pr ocl amaţii le l ui T udo r
a dr esate popor ului prin care acesta era chemat l.a luptă împot·riva boierilor,

ca şi coreSlpondenţa sa cu autol'1ităţile din marile puter.i vecine Ţării Româ
neş.ti cu dilf,eriţi b oi eri şi mlaboratnri apropiaţi de-ai săi etc., pentJru a sur
p rinde 1n e:e elementele de bază a�e ideo.Iogiei sale revoluţionare, larg răs
ptndită în vremea sa în nurr eroose ţări eur.opene unde aveau loc mişcări
revoluţionare sirr ilare . Din ac este materi'a!le _rezultă că pe ideile de liber•t ate
per�·onală, de ega!i•ta te socială şi fraternitate Sle spr i j i neau principalele reforme
pe c a:re Tudor VL:tdimirescu le promisese p 01p orului răJs.culat. Adrestndu-se cu
epitetU'l de " fraţi l o r " , el p opul ar i za în rîndul maselor ridiJcatJe la lup tă , ideile
de ega lit a te socială şi C'e fratJernita:te, iar prin promisiunea făcută în vederea
lichidării sal'lci:-:ilor feudale, ideea de !1iber.tate per sonală şi economică tot
odată. O lec t·ur ă mai ;atentă a acestor proclamaţii prin Înţelegerea lexicului
l imbii române la nive�ui ideilO'I" filozofice care ·Oi l"C ulau atunci prin toată
Europa c�upă 1 78 9 , ,r_e dă în parte şi chera p rogramulu i ·revoluţionar p re
conizat de Tudor V!adimirescu. P e n t r u el "norodul" este "popor ul " , "toată
obşte a " este " ţara " , "domn·ii'' sî:nt ,.principii suverani", "Adunarea Noro
dului" este ,. Aduna rea Popul ara"' " d mp tatea" o ·COn sni tuie "drepturile",
" patr i ot•u l " este "pr ie te nu l patriei " , " neamul" este " naţiunea", "cel de neam
b un" este "conducătorul pop orulu i " etc.
43 F. G . Lauren�on, op. cit., p . 1 1 5 ; E . Vîrtosu , Despre Tudor Vladimirescu, Bucureşt i ,
1947 , p . 106 ; D I R, Răscoala din 1 821 , voi. V , p. 27 1 .
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Niciodată în ,J'UJcrările pub l ic ate pînă în prezent relativ la m�şoarea rev o 

nu s- a menţionat vreo vorbă de spre intenţia lui Tudor
Vladimi r escu de a da Ţă:rii R omâ:neşti o consninuţie, aşa cum o red.am a:u
carbonarii din halia şi .revoluţionarii d in Germania şi Spania. Ea este su r
l uţionară .din 1 8 2 1

prinsă totuşi în�r-o prodamaţi·e a ,l ui Tudor V l adimi reocu , apărută în l imba
franceză în ziarul " Le Moni•t eur UII11.iversel" din 7 mai 1 8 2 1 , unde exp re si a
de " orînduială bună" din rextul o rigin al românesc estle •tnadusă prin c uvîmul
" constituţi•e" (constitution)44• Am put ea spune totuşi că este o s imp l ă ipo
teză sau ga-eş eal ă inerentă de tJraJduc:ere, dacă Îil1 alt izvor istoric tot din · ace a
vreme n-am intîlni aceeaş i !idee e xp r i maltă altfel . Ne referim la Î>nsemnăr ile
lui F. G. Lauren�on, martor ocular al aces.tor evenimentle, care afirmă că
Tudor "ar fi vrut s ă dea un fel de Chartă pop orului român dacă ar fi reu
şi•t în acţiunea sa"45. l n f�ne, o a ltă dovadă că Tudor Vladimirescu p recon i za

constituie declar aţi a oonsuluJ.ui gener al
ms, Alexandru Pinu, care într-<Wl mpmt ofici al .afimnă câ "poporul înrura
j a"t de s·uocesele iniţi a le ale mişcării sa le (adică a lui TUidor V l ad imi reSICU C.Ş.) va aştepta fără îndoială, să i se res ti tuie tot ceea ce - i fusese jef·ui·t ş i e
îndoielnic, dacă boienii î·i vor s.atisfaJCe raceastă r.e ve n.dicare ; cer.t este însă
faptul că şi ptmtr'u viitor pop�H'ul va dori ins.tituirea, u�ei orînduieli mai te
meinice pentru a i se asigura proprietatea"46 (s.ulblintierea n o 3.Sit'ră - C.Ş.).
Ori, În acea vreme ideea de �antarea p rop r ietăţii era foarte actualâ în
programul mi şcărilor revoluţionare cu caraJcter bur ghez şi care p reco nizau
elaborarea unei oo n s ti tuţi i .
Existenţa ideii de Constituţie şi de CharLă în colllCepţia p o li t i că a lui
Tudor Vl a.dimi re scu nu deschide noi per sp e ct i ve pentru Înţelegerea pT egătiri i
sale revoluţionare a p r ogr.amul ui politic pe care intenţi o na să-1 dea maselor
r ă SJculare, În ipo te za că acţiunea sa ar fi fost d us ă la bun sfî.rşit. Id�a de
Chartă c a un ·con trac t social Între pu te re i! suverană şi masele l aTgi pop ul a re
- po vri vi t definiţiei lui ]. ]. Rousseau - era foarte a.c ruală În a cea vrerr.e
în Franţa şi Îin An�li a, ia.r lupt.a p.etnru obţinerea unei constituţii, era
obiecti vul suprem al poporu l ui i tal·ian şi spaniol aflat în p l i nă revoluţ·ie. Tudor
VladimireSJcu oal'e cu tre i er a se pri n Imperiul a us t r:i a.c, :care citea pres.a vremii
plină de ştiri di n vo a.tă Europa şi din A mer ic a , era con v i ns că vi·ctoria defi
nitivă a aqiuni•i s a.le nu s·e putea Încheia deaît tot p11i n elaborarea contrac
tului social între popor şi colllducerea s uv erană , ad i c ă d o mnie .
o orînd uire social-ooo1110imică nouă, o

44 ,.Le Moniteur uni verse!" , 7 mai 1 82 1 .
4> F . G . Lauren�on, op . cit . , p . 1 15 .
4 6 D I R , Răscoala d i n 1 82 1 , voi. 1 , p . 27 1 .
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Azi, la un secol şi jumătate de la aceste evenimente ne dăm seama că
idealurile sale şi prog11amul său politic pentru oare a luptat şi a pierit ca un
erou s-a îndeplinit în zilele noastre. Vechiul program de luptă al lui Tudor
Vladimirescu, preluat din mers de elementele cele mai înaintate ale societăţii
romineşti şi îmbogăţit pe parcurs, avea să aducă poporului nostru, prin
înfăptuirea lui, mai întîi cîştigarea independenţei de stat, apoi desăvîrşirea
unităţii statale şi, În zilele generaţiei noastre, definitiva eliberare socială atît
de mult visată de masele populare însuf\eţite de proclamaţia de la Padeş.

TUDOR VLADIMIRESCU AUS DER SICHT SEINER ZEITGENOSSEN
(ZUSAJ\IMENFASSUNG)

In dieser Arbeit schildert cler Verfasser den Fiihrer cler revolutionăren
Bewegung von 1 82 1 , Tudor Vladimirescu. wie er von seincn Zeitgenossen
gesehen wurde. Er brin�t zahlreiche Zeugnisse betreffen::l die Personlichkeit
Tudor Vladimirescus, sowie seine politischen, militărischen und diplomatischen
Eihigkeiten, wie sic von verschiedenen naheren Bekann.tcn dargestellt werden.
Der Verfasser schildcrt auch die Art und Weise, wie die offentliche Meinung
die Rolle Tudor Vladimirescus \\'ahrend cler revolutionăren Ercignisse des
Jahres 1 8 2 1 einschatzte.
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ACTIVITATEA SOCIALĂ ŞI NAŢIONALĂ
A LUI GEORGE BARIŢIU PINA LA 1848
de M ICHAEL KRONER

Prin ideile şi actiVItatea sa, George Bariţiu a fost una din personalită
ţile cele mai complexe şi mai active ale poporului român din secolul a!
XIX-lea. Din activitatea sa, care îmbrăţişează mai bine de o jumătate de
veac, primul deceniu se desfăşoară în frămîntata perioadă a destrămării
feudalismului. fi,ind o personalitate cu preocupări multiple - animator al
vieţii cultural-artistice transilvănene, om de şcoală, ziarist de talent şi înte
meietor de publicaţii, om politic, economist cu concepţii progresiste, istoria
graf, lingvist, organizator şi conducător de instituţii economice şi culturale -,
Bariţiu a urmărit toate problemele mai importante ale acestei perioade
de trecere de la feudalism la capitalism. Din numeroasele preocupări şi
acţiuni, lupta sa împotriva tiraniei feudaEsmului, a oprimării sociale şi naţio
nale, ca şi cea pentru realizarea unităţii şi independenţei poporulu i român,
constituie una din cele mai eroice pagini din viaţa marelui cărtura r şi, în
acelaşi timp, din istoria zi1aristicii româneşti.
Aşa -cum arată Vasile Netea în monografia sa 1, George Bariţiu nu este
pentru istoriografia română un necunoscut. D�mpotrivă! Puţini dintre lup
tătorii şi scriitorii generaţiei Slale s-au bucurat de mai multă consideraţie,
nu numai din partea contemporanilor, ci şi a urmaşilor, şi despre puţini s-a
scris mai insistent şi mai variat decît despre George Bariţiu2• Şi totuşi,
adaugă �acelaşi autor, Bariţiu nu este cunoscut dar, cunoscut întreg, m ai ales
din punctul de vedere al ideilor, acţiunilor, realizărilor şi al influenţei exer
citate asupra timpului său.
În ceea ce priveşte activitatea socială şi naţion1ală a lui Bariţiu, pro
blemă pe ,care ne-am propus s-o trartăm în lucrarea de faţă, se impune con
statarea că asupra a�eestor aSipecte din activitatea marelui patriot s-a scris un
1

Vasile Netea, G eorge Bariţiu şi activitatea sa, Ed it ştiinţifică, Bucureşti, 1966 .
.

2 Vezi bibliografia scrierilor despre G. Bariţiu la V. Netea, op . cit., p . 33 1-3 3 7 .
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însemnat număr de studii3• Dacă istoriografia burgheză s-a limitat să abor-
deze în această direcţie aproape exclusiv meritele lui Bariţiu pe plan cul
tural şi al luptei naţionale, istoriografiei marxiste i-a revenit sarcina să apro
fundeze mai întîi în lumina materialismului istoric studiul acestor probleme
şi să-şi îndrepte, în al doilea rînd, atenţia asupra acelor laturi din moşteni
rea marelui cărturar, care au fost mai puţin, sau de loc studiate, pînă în
prezent, adică activitatea socială, gîndirea şi ideile ideologice avansate. Lu
crarea de faţă îşi propune să prezinte Într-o sinteză aceste preocupări ale lui
Bariţiu şi să Întregească cu investigaţii proprii unele din aceste aspecte_

I

ACTIVITATEA SOCIALA ŞI LUPTA ANTIFEUDALA
A LUI G. BARIŢIU

In lupta ce se profila tot mai clar înainte de 1 848 între cele două
sisteme, cel feudal şi cel capitalist, Bariţiu ca democrat burghez, ia poziţie
hotărhă pentru dezvoltarea producţiei capitaliste, pentru înlăturarea pie
dicilor ce frînau această dezvoltare. Deja În primăvara anului 1 8 39 , tînărul
redactor al foilor braşovene a schiţat - în cadrul orînduirii feudale deocam
dată - un adevărat program de reconstrucţie economică a Transilvaniei, în
articolul intitulat "Cîteva aieptări [ consideraţii ] asupra sărăciei ce se vede
a ne copleşi În Transilvania ! " .4 Bazîndu-se pe constatările culese din
periodicele "nlătter fi.ir Geist, Gemi.ith und Vaterlandskunde" şi "Hazi
Szeged" Bariţiu face un aspru rechizitoriu sistemului economic feudal, denun
ţînd starea înapoiată a agriculturii, arată nemulţumirea consumatorilor fată
de preţurile şi calitatea manufacturilor, insuficienţa mi jloacelor de comu
nicaţie, lipsa de fabrici şi de şcoli tehnice şi industriale, eroarea exportului
de materii prime care se puteau valorifica prin industriile locale şi a impor
tului de mărfuri indicate 'a se produce în interior, insuficienta valorificare a
bogăţi : lor naturale, criza financiară Ş-a. Bariţiu ia în acelaşi timp o atitudine
categorică Împotri va bresle l<? r, care, pe de o parte, prezentau produse nesa
tisfăcătoare, iar pe de altă parte, Împiedicau pătrunderea elementului romB-
nesc în domeniul meseriilor5_ "Să se mai lărgească îngrădi turnle ţehurilor" ,

a

" Ibidem_
� "Gazeta de Transilvania" , nr. 1 8 , 1839 (în continuare prescurtat "Gazeta"). Articolul

fost t eprodus de Heliade în "Curieru l românesc" , nr. 7 7 , 1 83 9 .
" Vezi articolele Pentru industria ş i negoţul d i n Braşot•, Statistica ţehurilor, corporaţ i i lor
şi a lte societăţi, în "Gazeta" , nr. 89, 184 5 ; nr. 5 7 , 1844 ; cf. V. Netea, op . cit., p. 150.
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scrie în 1 8436, iar în 1 8467 se ridică împotriva "privilegiurilor asupritoare".
Aceste privilegii trebuiau să dispară pentru a se putea îmbunătăţi starea
CCOllOmJCa.
La baza procesului de înlocuire a orînduirii feudale cu cea capitalistă
trebuia să stea, În primul rînd, eliberarea şi împroprietărirea ţăranilor iobag:i.
Lupta pentru realizarea acestui deziderat va fi una dintre sarcinile de bază
în vastul program conceput de Bariţiu, pentru eliberarea socială şi naţională
a poporului român. lmbrăţişînd atît interesele ţărănimii iobage, cît şi cele
ale meseriaşilor şi muncitorilor, gîndirea economică a lui BariţJiu se concreti
zează în anul 1 847 într-o formulă dintre cele mai îndrăzneţe: pămînt liber
şi muncă liberă8• Publicînd extrase dintr-un articol rapărut în Germania
despre frămîntările sociale în Europa, "Gazeta de Transilvania" scria deja
în 1 840 că în ultimul timp "dinaintea puterii banilor cade puterea duhului,
încît acela este mare şi de ispravă, care are bani mulţi . . . Prin aceasta clasa
de mijloc a oamenilor, din care se nasc speculranţi, negustoi1i şi fabricanţi,
ameninţă cu o cutropire a societăţii . . . Într-aceea, clasa de jos a oamenilor
cum sînt ţăranii ş i economii, îşi simte şi ea drepturile sale . . . Din acest
haos, din acest amestec ameţitoriu, trebuie neapărat să se nască o puternică
zguduire a tuturor ramurilor societăţii, adecă război"9.

Trăind din tinereţe Într-un sat de iobagi, Dariţriu a rămas zguduit de
soarta nemiloasă a poporului exploatat, brutalizat, batjocorit de către neme
şimea proprietară şi de aparatul administrativ al acestei nobilimri. Precum
arată în autobiografia sa, văzu adeseori cum viceşpanii, solgăbirăii şi ceilalţi
dregători domneşti băteau pe oameni cu cîte 1 5 , 25 şi 50 de beţe de alun,
de multe ori fără judecată prealabilă 10 • Puterea domnilor nemeşi nu se
oprea nioi la casa preotului român şi nici la porţile bisericii. Dacă în popor
se producea o m işcare, erau traşi la răspundere pînă şi clericii români1 1 •
"Sub impresiuni cum erau toate acestea - scrie Bariţiu în autobiografia sa şi altele asemenea, era oareşicum lucru firesc ca în spiritul tînărului să prindă
8 George Bariţ, Scrieri socia l-politice. Studiu şi antologie de V. Cheresteşiu, C. Mureşan,
Gh. E. Marica, Edit. politică, Bucureşti, 1 962 , p. 78 (in continuare prescurtat Scri eTi social·

politice).

7 Ibidem.

V. Netea , op . cit., p . 1 5 1 .
8 "Ga:eta", 1 840, p . 195-- 1 96 .
1 0 George Bariţiu, Foi comemorative la serbarea d i n 1 2/24 ma i 1 892, S ib iu , 1892 , p . 5 .
1 1 George Bariţiu , Pdrţi a lese din istoria Transi lvanie i , va l. 1 , Sibiu, 1889, p . 5 7 7 .
8 Cf.

s•
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succesive rădăcini dorinţa de a lucra odată pentru emancipa rea poporului
din j ugul barbar al feudalismului " 1 2•
Mizeria, lipsa de drepturi a poporul ui iobag din Transilvania, îl fră
mîntau mereu pe tînărul redactor al foilor româneşti de la Braşov. Încă din
primele numere ale ,. Gazetei de Transilvania " , el işi afirmă opinia În vederea
ameliorării situaţiei lor. La Început el nu ajunse însă la Înţelegerea necesităţii
lichidării robotei şi a tuturor servituţilor şi punea accentul mai mult asupra
ridicării nivelului cultural al maselor, prin formarea de şcoli şi a diferitelor
instituţii de cultură 1 3.

Dar cu cît se intensifică nemulţumirea ţărai�imii, în preajma revoluţiei
din

1 8 48, cu atît îi deveneau lui Bariţiu m ai clare adevăratele cauze ale

frămîntării maselor, şi atunci începu să ceară - văzînd în aceasta o necesi
tate istorică - lichidarea iobăgiei. Atitudinea lui faţă de frămîntările ţără
nimii a devenit astfel mai hotărîtă. Î n preaj m a revoluţiei el vedea necesitatea
desfiinţării iobăgiei în toată greutatea ei14 .
Dar, din nefericire, şi spre permanenta indignare a lui Bariţiu, tocmai
acesna a fost domeniul pe care În perioada respectivă 1-a putut aborda mai
puţin, şi asupra cărui a a trebuit să se pronunţe cu cea ma� mare precauţie.
Autorităţile feudale, dispoziţiile cenzorilor nu permiteau gazetelor române să
atace direct instituţia iobăgiei, pe care se Întemeia Întreaga putere economică
şi politică a nemeşimii maghiare. Totuşi, Ihriţiu a reuşit să strecoare parerile
sale asupra serv.ituţii În foile din Braşov, pornind fie de la ideile generale
ale progresului european, fie de la polemicile din ziarele maghiare şi săseşti,
care susţineau puncte de vedere antagonice, fie de l a dezbaterile dietei tran
silvănene. În ciuda ;.cestui fapt, Boriţtiu

a

fost acuzat în repetate rînduri,

m ai ales de ziarele maghiare, dar şi de cele săseşti, ca instigator sau şef de
"partidă românească " , ceea ce însemna un pericol pentru ziarele româneşti .
Aceasta fiind situaţia, Barăţiu a trebuit să fie foarte precaut, a putut să
spună doar în mod indirect ceea ce îl frămînta. A folosit însă fiecare prilej
pentru a strecura În foi le sale idei despre necesitatea eliberării poporului din
scrvitutea feudală, ioei despre dreptul tuturor oamenilor la viaţă şi libertate .
Unul din procedeele foarte des folosite de Bariţiu este, precum am arătat,
reproducerea sau rezumarea unor articole cu accente de critică socială, apărute
în

presa
1�

m aghiară

sau

germană.

Redactorul braşovean

nu

uită

însă

Ibidem .

să

13 I. Kovacs, Pro b l ema desfi i nţăr i i iobăgiei şi a împropr ietăriri i ţărăn im i i d in Transilvania,

t ·ăzută de George Bar i ţ i u , În Anuar u l Institutului de istorie din Cluj, VI, 1 963 , p . 98-99.
1 4 Ibidem.
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adauge la aceste m ateriale punctul

1 84 1 ,

de vedere p ropriu.

Î ncepînd din

anul

el v a publica periodic ştiri despre dezbate11ile dietale şi ale adunărilor

comitatelor, din Transilvania şi Ungaria, în legătură cu propunerile referi
toare la impunerea nobilimii la sarcini fiscale şi la plătirea unei contribuţii
pentru Întreţinerea drumurilor 15. Dăm un exempl u . Publicînd hotărîrea

Casei

deputaţilor din dieta Ungariei, ca 11obilii ţăr.ii să ia asupra lor o contribuţie
de 2 585 000 florini, redacţia "Gazetei " comen tează laconi c : "Semne bune" 1 6 .
În

1 844 ,

Bariţiu are curajul să scrie ch�ar un "articol începător" pe tema

contribuţiei nobilimii. El constată că ,, . . . de cînd partidele liberale în aceste
patrii au început a pretinde cu glas mare ca pe viitor toate plasele locuitori
lor, fără nici o deosebire, să se supună la plătirea contributiei În visteria
publică, de atunci plasele privilegiate, care pînă aci mai lesne-şi p utea înch i
pui că se va cotropi cerul decît a r fi cu putinţă ca ele să dea ceva din
buzunar În folosul ţării şi spre uşurarea celor asupriţi, veniră în toate ţării�
În confuzie m are; iar plasele orăşmilor şi ale ţăranilor m uncitori începură
a-� i înălţa ochii şi a În treba dacă în adevăr numai ele ar fi preursite prin
puterile de sus ca să poarte toate nemăr g initele cheltuieli cîte se cer spre a
coperi trebuinţele patriei . . .

În Ungaria, nobilimea a lăsat pînă

în ceasul

acestla ceva din ale sale drepturi relative către ţăranii muncitori, dar nimic
din dreptul de a nu plăti contribuţie; În Transilvania noastră, ohiar şi urba
riul, adecă planul de a uşura directe pe ţărani, încă este acum numai în
lucrare, iar În privinţa contribuţiei e încinsă şi pînă în minutul acesta o
l uptă,

după

a

noastră părere

liberali, care strigă :

foarte mult însemnătoare,

« Să contribuim cu toţii>>

între

aşa-numiţi:i

şi între strînşii conservatori,

a căror deviză este : << nu plătim » " 17.
Din tre problemele majore, discutate de dieta Transilvaniei din pre'a jma
revoluţiei

de

la

1 848,

era

urbariul,

adică

sesiilor iobagiale, numărul zilelor de lucru,

legea care să
al

dijme:i

şi al

fixeze

manmea

altor prestaţii

d a torate de iobag p roprietarului.

Amînată 1:�creu, de zeci de ani, de la o dietă la alta 1 8 , în sesiunile din

1 846- 1 847

dietla a fos t totuşi silită să voteze o lege urbarială. Deschiderea

uictei fusese precedată de

ll

amplă discuţie publicistică, susţinută În special

de ziarele "Erdelyi Hirad6 " (liberal ) şi "Mult es }elen" (conservato r). De

1 0 "Gazeta" , 18-1 1 , p . 202
20-1 ; 184 -1 , p . 85 , H9 · · 2 5 0 , 3 29 ; 18-15 , p . 18 , 7 7 ; 184 7 ,
p . 5 8 ; 184 9 , p . 393 -- 394 .
16
Ibidem , 18-1 4 , p . 3 2 9 .
1 7 Scrieri social-po l i tice , p . 84 · 85 ; publ icat în " Gaz e ta " , 18H , p . 249--250.
IS
V i ctor Cheresteş i u , Adunarea naţională de la B laj . Î nceputur i le şi a lcătuirea progra·
m u lu i revo luţiei d i n 1 848 din Trans i lvania, E dit , politică, Bucureş t i , 196 6 , p. 5 2 ; Istoria Rom â ·
n i c i , vo i . I I I , Ed it. Academ iei R .P.R . , B u c u reşt i , 1964 , p . 103 4 ; "Gazeta" , 184 2 , p . S -6 ,
26-27 , 117 , 129 -13 0 , 133 --13 4 , 14 1 -14 2 , 1-15 -14 7 ,
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data aceasta şi Bariţiu sparge tăcerea şi intră in discuţie. "Deşi simţeam tre
buinţa de a vorbi despre urbariu, ca despre un ce care poate face epohă in
viaţa

ţăranului, - mărturiseşte

gazetarul

braşovean

-

cu

toate

acestea

ne-am sfiit pururea, ca nu cum va să cădem în prepus că sprijinim partida
aceluia" 19• Rezumind in articolul "Ţăranii, urbariul şi tipariul"20 părerile
celor două ziare menţionate in problema urbariului, păreri c.are se deosebeau
fundamental in indicarea mijloacelor de urmat, Bariţiu afirmă in concluz�e,
evitind precizările, că e nevoie de reforme care să fie de acord cu insăşi
"postulatele veacul u i " , că e necesar ca problema să

nu

fie "numai discutată

ci şi rezol vată cu norocire " . Recomandă " să scriem mai p uţine şi să deregem
mai mul tişoare" . Şi intr-un alt articol Bariţiu se pronunţă pentru legi care
să aducă " o impărţire amăsurată a sarcinilor statului asupra tuturor" 2 1 .
A supra problemei urbariului, Hariţll u

nu

izbuti

să

i n siste

mai

amplu

decît toamna, după deschiderea dietei, şi mai ales după ce apăru în "Erdelyi
Hirad6" o lungă expunere asupra " Cauzei române", semnată cu pseudonimul
Szekely, sub care se ascundea Alexiu I acob . Expunerea lui Iacob era larg
concepută şi, in partea introductivă, deosebit de favorabilă românilor. El
amintea despre "starea tristă a poporului românesc"

şi despre sărăcia şi

lipsa de hrană, igienă şi cultură a ioba:gilor. Pentru îndreptarea situaţiei lor
propunea o nouă lege urbarială, modif1ioarea legii breslelor, răscumpărarea
iobăgiei, drepturi politice pentru iobagii

răscumpămţi, dreptul de a avea

proprietăţi, dreptul de a ocupa funqii, egalitate fiscală, şcoli săteşti etc. În
problema naţională susţinea şi el Însă programul l ui Kossuth. Românii în
schimbul libertăţilor şi egalităţii sociale şi economice, trebuiau să se conto
pească în sînul naţionalităţi i maghiare. Bariţiu reproduce studiul lui Iacob
in

"Gazeta" 22.

Avu astfel prilejul ,

răspunzînd autorulu i maghiar, să facă

un istoric al problemei româneşti, arătînd că românii doresc deplină egalitate
În toate domeniile, nu numai În cel social, e1 trebuind sa fie recunoscuţi ca
a patra "naţiune " transilvăneană 23.
Începute

În presă,

discuţiile

con tinuară

cu

şi

mai

mare înverşunare

În dietă, dar nu Între români şi ungur i , căci "poporul iobăgit - precizează
Bariţiu - nu avu n ic i

un

suflet de om care să-1 reprezintc

cu drept de apărător şi deputat ales " , ci

între

pc

el în dietă,

membrii dictei. Bariţiu in for-

19 V. Netea, oJ> . c i t . , p. 1 6 1 ; Vezi şi articolu l A ieptdri în prit•inţa urbariulu i , în "Gazeta"
nr. 4-5 , 1 8 4 6 .
20

Scrieri social-po litice, p.
33 7 .
22
Cf. V. Nete<�., op . cit. , p .
2 3 Ibidem.
21

8 1-84 .

" G azeta", 18 46, p.

164 ; "Gazeta" ,

nr.

5 1 --S Z , 1 84 4 .
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mează Însă c u regularitate pe cititorii săli asupra acestor discuţii24. Neputind
interveni în mod direct în dezbaterea problemei iobăgiei transil vănene, reţine
totuş i acele discursuri care erau favorabile ţăranilor25.
Abiia în

1 848 G. Bariţiu se poate ridica deschis împotriva iobăgiei,

cerînd desfiinţarea ei: "Piară-i şi numele şi to·ată amintirea ei, de trei ori
piară acel blestem de robie păgînească înfierătoare de oameni şi creştini " 26 .
Ca democrat burg�hez, el era însă Împotriva mişcăliilor revoluţionare şi s-a
străduit să ţină masele ţărăneşti departe de răscoale, aşteptînd ca problema
ţărănească să fie rezolvată de dietă pe calea legilor27.
Inainte de

1 8 48, " G azeta" lui Bariţiu a publicat şi o serie de ştiri despre

cruzimea cu care îi tratau nemeşi i pe iohagi, d�spre maltrauarea unor ţărani
de către stăpînii lor ş. a . 28
Preluînd

afirmaţiile unor autori

stra1111 progresişti,

puneau în discuţie caracterul parazitar al

nobilimiii şi

gazetele braşovene
boierimii

ca clasă,

susţinînd că .la " început toţi de o potrivă înaintea legilor naturii au fost " 29.
Adînca solidaritate cu durerile ţărănimii oropsite, îl făceau pe Baniţiu
să Înţeleagă şi să simtă şi nedreptatea ce o îndu11a u alte pături dezmoştenite
ale societăţii de atunci. "Foaia pentru minte . . . " publică, de exemplu, În

1 844,

-

în articolul intitulat "Către sc11iitorii noştrii" - îndemnul poetului

Cezar Bolliac, de a nu se l imita numai să 'admire, ci să urmeze exemplul
"poeţilor filozofi" Lamennais şi Beranger, care " n-au trecut cu vederea nici
o nenorocire Întîmplată În vremea lor, n-au lăsat nici o clasă a societăţi i lor
pentru care să nu se lupte a o ridica l a demnitatea de om

.

. . " 30. I nteresante

sînt poziţiile foilor braşovene în favoarea dezrobirii ţiganilor din Principa
tele Românc31• Publ·icînd, În

1 8 43, hotărirea marelui vornic B. Ştirbei pentru

�tatornicirea ţiganilor nomazi

robi

la proprietari,

redactorul "Gazetei de

Transilvania" adaugă : "Ertaţi, domnilor, frăţeştii sincerităţi, cu

care

ne sim 

ţim inboldaţi a vă spune că mulţi din ci-voastră nu-ş i cunosc adevărul interes

2� .,Gazeta" , 184 7 , p . 1 3 - 1 5 , 1 8 , 2 1 - 22 , 25 26 , 2 9 - - 3 1 , 3 3- 3 4 , 37-- 3 9 , 4 1-- 4 3 , 4 5 - 4 7 ,
4 9 - -50 , 5:7 -58 , 69--,-7 ( , 7 3 - 7 5 , 77-- 7 9 , 8 1 , 85 ,89- "9 1 , 93 , l 2 I-- 1 2 2 , 1 25- 1 2 6 , 1 29, 1 3 3 - 1 3 4 ,
1 5 1 , 1 6 1 , 1 7 7 , !_8 5 , 1 8 9- 1 90 , 1 93 , 1 97- 1 98 , 20 1--202, 209- 2 1 0 , 2 1 3 , 225 , 2 2 9 , 240 , 309,
3 2 1 -3 2 2 .
2 5 Ib idem, p . 89-9 1 .
2 8 Ibidem, 1 8 4 8 , p . 1 8 6 .
2 7 1 . Kovacs, op . c i t . , p . 99 ; V. Netea, op . c i t . , p . 1 9 9 , 203-204 ; vezi ş i ,.Gazeta",
1 84 8 , p. 90-91.
28 ,.Gazeta " , 1843 , p. 1 - 2 ; 1 84 5 , p . 386 ; 1 84 6 , p . 4 5- 4 6 , 6 5 , 1 4 2 ; 1 84 7 , p . 2 6 1 .

29 Ve::i ,.Foaie pentru minte, inimă şi literatură" (în continuare prescurtat , . Foaie"), 1 84 1 ,
p . 1 1 0 - 1 1 2 ; 1 84 4 , p . 49-50 ; " Gazeta" , 1 8 4 2 •. p . 83-8 4 , 86, 87 ; 1 84 5 , p . 2 5 7--2 5 8 , 265-266 ,
273-274 .
a o " Foaie" , 1 84 4 , p . .3 1 0-3 14 .
31 Vez i : "Gazeta " , 1 84 1 , p . 5 5 -56, 1 27 ; 1 8 4 4 , p . 5 5 , 63 , 67 , 70-7 1 , 1 1 9- 1 20 , 2 2 2 ;
1 �46 , p . 13 2 ; 1 84 7 , p . 62-63 .
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omenesc şi creştinesc, ce ar trebui să-1 păziască în privinţa supuşilor lor,
fie 'aceia robi, sau fie numai clăcaşi. O cane întreagă şi toate dezbaterile
parlamentelor Angliei şi Staturilor Unite asupra desrobinii negrilor ar trebui
să le grămăduim aici, spre a fi pricepute la ceea ce vă poftim noi în punctul
acesta" 32. Găsim apoi în "Gazetă" articole care înfierează negoţul cu negrii
şi ştiri care saluta încercările făcute pentru eliberarea acestora33. Cu lacrimi
de bucurie înregistrează ştirea din Montevideo că acolo au fost eliber.aţi
robii 34.
Şi soar.ta muncitorilor din fabricile oraşelor mari îl impresionează adînc
pe dnărul redactor. În Britania Mare - scnie "Gazeta" în 1 8 38 - " sînt
prea mulţi bogaţi peste măsură şi iarăşi prea mulţi lipsiţi de săraci" 35.
Bariţiu nu se lasă influenţat de teoria lui Malthus, şi cu toate că nu ajun ge
la marxism, la cunoaşterea cauzelor exploatării, vede totuşi că pauperismul
are oauze economice . "Nu atit poporimea prea deasă, cît mai vîrto� grămă
direa sutelor de milioane în mîini prea puţine şi În bancuri (bănci), cum şi
a unor ţinuturi Întinse, fac ca zeci şi sute de mii să nu mai afle mijloace
de cîştig . . " 36.
.

II
LUPTA NAŢIONALA A LUI GEORGE BARIŢIU
Nici într-un domeniu de activitate n-a desfăşurat Bariţiu o mai remar
cabilă activitate, o mai accentuată stăruinţă, un mai robust talent şi n-a
dovedit un mai larg orizont, dedt în expunerea şi susţinerea problemelor
naţionale ale poporului român, a libertăţii, independenţei şi unităţii sale37.
Trednd În revistă sutele de articole publicate în "Gazetă " şi "Foaie pentru
minte . . . " 38, cercetătorul atent constată că Bariţiu a dezbătut, personal sau
cu ajutorul colaboratoflilor săi, problema naţională, din cele mai diferite
puncte de vedere şi În forme extrem de variate . N. Iorga îl numeşte pe bună
dreptate "marele duhovnic al poporului romS.n . . . pînă în apropierea anului
de deşteptare şi de prefacere 1 84 8 " 39.
3Z ,.Gazeta" , 1843 , p. 3 14 .
33 Ibidem, 1 83 9 , p . 77-78, 1 55 ; 1840, p . 97- 98 , ; 184 2 , p . 1 2 , 45-46 ; 1846, p . 356.

34

Scrieri social-politice,

85 Ibidem, p . 50.
38 Ibidem, p . 94 .

p.

7 7-78.

37 Vasile Netea , op. c i t . ,

p. 1 7 1 .
Vezi : Bibliografia analiticd a periodice lor româneşti , voi . I , 1 790 - 1 850, Edit. Acade 
miei R . S .R . , 1 966 - 1 967 .
39 N. Iorga, Oame n i care a u fost, Edit. politică , 1 967 , p . 66 .
38
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1 . Lupta pentru culturalizarea poporului şi promovarea unei culturi
naţionale române şti

Ca iluminist, Bari�iu avea foarte mare încredere În posibilitatea ridicării
poporului din mizeria în care se afla, prin intermediul culturii. De aceea
lupta pentru deschiderea de şcoli româneşti şi pentru răspîndirea culturii
În mase, străduinţele pentru cultivarea limbii naţionale, cercetarea istorici
poporului român şi pentru promovarea unei culturi naţionale, rămîn pre
ocupan constante tn activitatea neobositului cărturar din Transilvania.
Ca profesor la Braşov şi ca pedagog în general, Bariţiu şi-a cîştigat
merite deosebite40. A îndeplinit funqia de dascăl pînă în 1 845, cînd, copleşit
de muncile redacţionale, s-a văzut silit să renunţe la profesorat. Nenumărate
sînt articolele în care Bariţiu arată importanţa şcolii în educarea naţiunii.
Dintre acestea trebuie citJate în primul rînd: "Precuvîntare la <<Diser�aţie
despre şcoli»41, "Starea şcoalelor în Marele Principat al Transilvaniei" 42 �i
" 0 plînsoare veche" .43 Ocupîndu-se de importanţa şcolilor şi de starea învă
ţămtntului transilvănean, ajunge la concluzii triste. Procentul elevilor români
era de-abia 1 l:a 1 1 1 O locuitori, în timp ce la "naţiunile" privilegiate pro
centajul era mult mai mare. Faţă de această realitate, Bariţiu scrie cu durere
şi revoltă: "Să învăţăm de rost aceşti numeri muţi, căci ei cuprind pentru
noi o învăţătură adîncă şi totodată prea tristă, ruşinătoare. Românii 1 mi
lion şi 1 20 m ii de oameni au cele mai puţine şi cele mai ticăloase şcoale" 44.
De această situaţie el acuză În primul rînd regimul de oprimare socială �i
naţională aplicat românilor din Transilvania. Face răspunzători însă şi pe
conducăvorii clerului românesc şi condamnă mentalitatea acelora care aşteaptă
ca totul să le vină de la împărat sau de la bunăvoinţa nobililor feudali.
,\ pelează la români, ca prin puteri unite să-şi creeze ei Înşişi institutele de
educaţie şi cultură necesare.
Cercetarea i1storiei poporului român a fost una din preocupările de
frunte ale vieţii lui Bariţiu. "Convingerea noastră - scrie "foaia . . . " în
1 844
tot mai mult se Întemeie că pentru noi românii fără istorie naţio
nală nu e mîntuinţă" .45 Într-un alt articol, unde se ocupă de studiul istoriei,
Bariţiu scrie: " . . . Au nu este un bold firesc, care se deşteaptă În fiecare
om cevaşi mai bine simţitor, a voi să ştie de unde se trage el, seminţia s.:1,
-

4 0 V. Netea, op . c i t . , p. 60-- 73 ; vezi şi E. Domocoş , Contr ibuţii la stud i u l operei peda ·
gogice a lui George Bariţ i u , in Revista de pedagogi e , nr. 7-8 , 1 964 , p. 13 1--- 134 .
41 Scrieri social-po l i t ice , p. 45 .
42 ,.Foaie", nr. 4 8 , 1 842 ; cf. V. Netca , op . c i t . , p . 60 .
43 Scrieri social-po l i t i c e , p. 78-80 .
44 Ibidem , p. 80 .
4>

,.Foaie", 1844 ,

p.

89.
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naţia sa, prin ce fel de păsuri şi nenorocm a trecut patria sa, cum au vieţuit
străbunii şi altele ca aceste? Au nu este un simţ uimitor cînd, pentru că nu
ne cunoaştem trecutul, nu pricepem nici acumul, nu putem ghici nimic pe
viitor?" 46
Pemru românii din Transilvania, istoria avea în timpurile acelea şi o altă
însemnătate : beneficiarii vechilor privilegii căutau să respingă toate cererile
de egală îndreptăţire sub pretextul că românii n-ar fi locuitorii băştinaşi şi
s-ar fi strecurat în decursul veacurilor în Transilvania 47. Pentru a com
bate aceste teorii tendenţioase şi g reşite, intelectualii români trebuiau să
răspundă cu argumente istorice bine documentate. La această luptă parti
cipă În mod intens foile lui Bariţiu. In numeroase lucrări mai mici sau
mai mari, redacţia foilor româneşti din Braşov polemiza cu istorici, ziarişti,
politicieni ş.a. care negau continuitatea românilor pe teritoriul Transilvaniei.
Revelatoare În legătură cu această chestiune sînt rîndurile introductive la
articolul "Ce să fie �cu românii" : "Eu, din parte-n1i, precum am declarat În
multe rînduri, zic şi acum că românilor, fără a se mai certa despre originea
lor Însăşi, În loc de toate dovezile le-ar fi destul a răspunde numai atîta :
iată-ne mai bine de ,cinci miLioane români În ţările D<11ciei vechi, adecă în
Transilvania, Ţara Românească, Moldavia, Maramureş, Banat şi în cealaltă
parte a Ungariei, pînă către Tisa. Iată din aceşti români mai bine de un
milion şi două sute mii numai În Transilvania . . . Toţi aceşuia îşi au o limbă
mai romanică decît chiar cea italică . . . Dacă acei români din Transilvania
au venit aici pe la veacul al 1 2-lea şi al 1 3-lea, spuneţi-ne ce politică neno
rocită şi oarbă urmară străbunii naţiilor ce zic că erau domnitoare pc acelea
vremi în această ţară, suferind aici pe o altă naţie venită În nutnăr n1ai mare
decît ele însăşi . . . ?" 48
Prima jumătate a secolului al XIX-lea, perioada formării naţiunilor
burgheze în centrul şi estul Europei, a însemnat totodată şi creşterea intere
sului pentru limba vie a poporului. Fiind considerată expresia cea mai fidelă
a caracterului naţional, păstrarea, cercetarea, perfecţionarea
limbii era o dato.
rie de frunte a celor care îşi iubeau poporul.
Această orientare o susţin gazetele conduse de Bariţiu de la apariţia
.
lor.49 Citîndu-1 pe Herdcr ("Cel care nu-şi iubeşte limba maternă, sunetele
dulci şi sfinte ale copilăriei, nu merită numele de om"), Bariţiu scrie plin
de satisfacţie şi bucurie că românii "Începură a cunoaşte cum că şi ei au o
48 Scrieri social-po litice, p . 8 8 .

1967 ,

' 7 Vezi: David
p . 462--473 .

Prodan, Supplex libellus valachorum, Edi�ic nouă, Edit. ştiinţifică , Bucureşti,

48 Scrieri social-pol i tice , p . 7 5 .
4 9 Vezi V. Netea, op . cit., p . 1 13 - 1 2 2 .
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limbă dulce, plăcută şi cu mult mai uşor de a se îmbogăţi şi cultiva decît
oricare de rangul şi starea ei; o literatură, deşi pruncă, dar pornită pe căra
rea sigură a perfeqiei"50. Unul din scopurile principale ale gazetelor româ
neşti îl vede, în a arăta poporului "neapămta trebuinţă de a-şi cultiva
limba, ca pe una care o vorbeşte de una mie şi şapte sute de ani şi mai
mult şi ca una care îi va fi de organ al culturii poporului" .51 De altfel deja
în articolul-program din 1 838 scrisese: "Renaşterea unei naţii pe o cale mai
uşoară şi mai scurtă nu este altfel cu putinţă decît prin însăşi lucrarea şi
îmbogăţirea limbii şi literaturii sale" 52 .
Deşi adept al romanităţii, Bariţiu n-a fost, cel puţin În această peri
oadă, un fanatic al "purismului" limbii române, dovedind în ceea ce pri
veşte " slavismele ", o largă Înţelegere, atît pentru procesul de fonnare al
limbii române, cît şi pentru adevăratele ei posibilităţi de absorbire a unor
cuvinte străine şi de înnoire în raport cu necesităţile progresului. Prin ideile
lingvistice anterioare recrudescenţei latiniste-etimologizante, prin direcţia im
pusă foilor de la Braşov, în primul deceniu al apariţiei lor, ca şi prin con
tribuţiile sale publicistice, G. Bariţiu a j ucat în Transilvania un rol primor
dial în lupta pentru afirmarea, apărarea şi cultivarea limbii române 53•
Gazetele din Braşov au contribuit din plin la popularizarea literaturii
române. In " Foaia pentru minte . . . " au apărut poezii şi scrieri, unele pentru
prima oară, ale celor mai de seamă poeţi şi scriitori români ai timpului.
Publicarea lor a îmbogăţit limba intelectualilor aducînd În acelaşi timp un
aport substanţial la unificarea limbii literare şi, mai ales, la creşterea con
ştiinţei naţionale.
Dragostea lui Bariţiu pentru popor se manifestă şi în preţuirea pe care
o dă, Încă din tinereţe, creaţiilor populare. Adresează mai multe apeluri
tititorilor ca să "nu-şi pregete de aci înainte a însemna şi aduna din gura şi
conversaţia cu poporul felurimi de obiceiuri vechi, povestiri care ar avea
ceva însenmare istorică şi arheologică . . . , precum şi cîntece populare . . . ,
proverburi, ziceri originale româneşti. Aceste cine va avea dragoste a ni le
trimite, ne v a îndatora foarte şi va pune merit nu puţin pentru naţia sa" 54.
Nu putem Încheia această parte a activităţii ncobositului cărturar tran
silvănean, fără a sublinia că a fost şi un animator al vieţii artistice din
50 " Foaie", 1842, p . 67 , 68.
51

ScTieri social-politice,

52 Ibidem , p . 4 6 .

5 3 V.

p.

91.

Netea , op . c i t . , p . 1 1 7 , 1 23 .

54 Cf. V . Cheresteş iu, lntemeierea presei româneşti din Transilmnia ş i act it• i tatea pub l i 
cistică a l u i George Bariţiu pînă l a izbucn irea revoluţiei d i n 1848, î n Anuaru l Institutu lui d e
istorie din Cluj , V I , 1963 , P • 27 ; I o n Brcazu, Gheorghe Bariţ ş i patrimo niul jwjmlar, în Stud i i
ş i cercetări ştiinţifice, seria III, Ştiinţe sociale, Academia R .P.R . , Filiala Cluj , 1 95 5 , nr. 3 -4 ,
p . 3 2- 3 4 .
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Braşov, activitate care a urmărit cu aceeaşi tenacitate acţiunea
socială, culturală şi naţională a poporului roman 55.

de

afirmare

2. Lupta pentru emanciparea naţională şi egalitate în drepturi a româ
nilor din Transilvania

În p reaj m a revoluţiei de la 1 848, mişcarea naţională a romanilor a luat
deosebită amplo are . Românii mai Învăţaţi încep să-şi dea seama că pro
păşirea p opo rului român t rebuie să înceapă cu schimbarea radicală a situaţiei
lor politice. Mişcarea culturală devine astfel din c e în ce mai mult şi o
mişcare politică : se cer garanţii constituţionale pentr.u asigurarea dezvoltării
poporului român. în această luptă, Bariţiu ocupă un loc central 56.
Considerarea românilor ca " toleraţi" , încercările de maghiarizare, refuzul
de a garanta naţionalitatea română 1-au mîhnit adînc pe Bariţiu. În ciuda
momentelor grele prin care a trecut el şi foile sale, op timismul lui a rămas
totuşi intact. Acest op timis m această încredere Într-un viitor mai luminos
s-a străduit să le Însufle po po rului . Increderea lui izvora din concepţia că
omenirea merge înainte , că nedreptăţile ce le suferă unele popoare şi pături
sociale vor fi înlăturate. "Noi sîntem p rea siguri - scria el în 1 846
de
un aliat al nostru mult mai puternic decît toate milioanele d e baionete:
acela e timpul şi în timp maturitatea n o astr ă prod usă prin spiritul veacului,
care ne umbrează şi pe noi, şi ne răpeşte cu sine ca pe toate celelalte popoare
europene, cu care sîntem chemaţi a păşi neapărat la Însoţire şi frăţietatc, mai
strînsă decît oricînd altădată. Nil e putere care să ne mai poată preface sau
desfiinţa. Tot ce a fost mai rău a trecut peste noi ; tot ce va unna vor ii
numai probe lăsate de însăşi prov idenţa spre a ne oţeli caracterul" 57• îşi
susţinea argumentele şi prin p ubl i carea unor extrase din cartea "Le p eu p le
de Michelet sub titlul semnificativ "Naţiile apune v o r? 58
încrederea lui Bariţiu, că naţiunea romană nu poate fi nimicită, nu se
baza numai pe spiritul vremii, ci şi pe un alt element mult mai convingă 
tor. Acest element e " strinsa comunitate naţională şi religioasă ce domneşte
şi va domni totdeauna între românii transilvani şi Între partea naţiei ce
trăieşte şi stăpîneşte în pămîntul moldova- românesc " . Aceasta constituie, con
tinuă el, "un puternic magnet, care românilor de dincoace de mu n ţi p111a
cînd se vor afla moldavii-românii măcar numai în rangul lor politicesc de
o

,

-
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55 V. Netea, op . c i t . , p. H --8 1 .
58 Vez i Istoria Româ n i e i , voi . III, p . 1 025 - 103 0 ; V . Cheresteş iu , A d u narea de la B laj . . . ,
p. 1 06-1 27 ; D. Prod an , op . c i t . , p . 4 1 5 -4 - H .
'' 7
"8

Scrieri social ·fJo l i t ic e , p . 92 -93 .
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astăzi, pe vremi înainte le chezăşuieşte pentru naţionalitate. Sdnteia, ba
focul naţionalităţii - încheie el - nu mai poate adormi în românii din Transil
vania "59. Astfel de articole erau cu atît mai necesare, cu cît în Transilvania
nobilimea maghiară ducea o politică deschisă de maghiarizare a celorlalte
naţionalităţi.
La 3 1 i anuarie 1 842, dicta din Cluj votase o lege prin care limba ma
ghiară avea să se introducă În mod obligatoriu, în t�mp de 10 ani, în toate
ramurile vieţii publice, inclusiv în Învăţămînt şi biserică. Împotriva ,.sen
tinţei de nimicire a naţionalităţii româneşti" Bariţiu scrie un articol de ener
gic protest - "Românii şi maghiarismul" - apărut în " Foaia " 60.
Deşi, datorită cenzurii, articolul lui B ariţiu a fost stînjenit, în elanul şi
mijloacele sale de argumentare fiind constrîns să se reţină de la orice ten
dinţă revoiuţionară, el a izbutit totuşi să fixeze orientarea naţională a româ
nilor tran�ilvăneni, făcînd din silogismele sale un punct de plecare pentru
direcţia politică a acestora.
Această sentinţă nimicitOare, arată el, a fost dată de aristocraţia ungu
n�ască în dieta ţării, în care românii n-au avut nici un reprezentant. "Acest
atac se dă acum, după ce românii se văzură scăpaţi de valurile veacurilor
barbare, după ce ei din dietă În dietă, mai vîrtos de la 1 790 încoace, aşteaptă
cu sete ca chiar pentru binele şi fericirea acestei patrii, Întru care provi
dcnţa binevoi a ne aşeza pe atîtea naţii împreună cu locuirea, să fie recu
noscuţi de a patra naţie, şi aceasta o cer prin toate ale lor organe: În dietă
de acum - ce e drept, nu fără -v este - ne pomenim că se frînge braţul
asupra existenţei lor politice, se hotărăşte adecă ca ei politiceşte să nu mai
nădăjdu�ască a trăi niciodată" . Tratînd în continuare problema dad "nimi
cirea politică" a românilor ar fi posibilă şi dacă ar folosi cuiva, Bariţiu arată
că "au trecut acele veacuri în care seminţia domniware să mai poată mă
cina şi absorbi pe alte naţii în favoarea uneia singure" şi că deznaţiontalizarea
urmărită de aristocraţia maghiară exclusiv din motive p�litice, pentru a crea
un stat unitar unguresc, n-ar duce acestora decît "scădere multă şi împuţin
tare de puteri" . Deznaţionalizarea românilor nici nu e posibilă, subliniază
autorul mai departe, deoarece din 2 milioane de locuitori ai Transilvaniei,
1 ,2 milioane sînt români. "Gîndiţi-vă - exclamă Bariţiu - ce puteri, ce
veacuri ar trebui, spre a putea stîrpi o asemenea limbă îmbrăţişată de toate
plasele locuitorilor". In concluzie, sfătuieşte cercurile conducătoare maghiare:
"în loc de a îngroşa pe românii cu astfel de pretenţii, aţi face cu mult mai
58 Scrieri social-po litice, p . 6 7 .
80

Ibidem, p . 63-7 1 .
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bine dacă aţi da mîna frăţească şi aţi încheia o prietenie de care aveţi atîta
trebuinţă" . Acest studiu, ca şi celelalte polemici pe tema naţională angaj ate
cu presa maghiară şi săsească6 1 , au avut un larg ecou în rîndurile tuturor
românilor. " Fără a te linguşi, domnule - îi scria din Moldova Iordache
Mălinescu -, trebuie să mărturisesc adevărul, că articolul d-ta:le despre Ro
mânii �i maghiarismul Îţi face mare cinste Între bieţii români, · atit în pri
Yirca frumoasei alcătuiri şi curaj ului, cît şi în pătrunderea politi.cei de astăzi
a partidelor lor"62. Acelaşi corespondent îi scrie mai tîrziu, că prin articolu l
menţionat, şi-a făcut "cel Întăi loc Între politicienii români"63. Cu acelaşi pri
lej, un grup de moldoveni îi trimite, în 1 843, o scrisoare de omagiu şi un
inel, simbol Cl'l legăturii de unitate naţională.64
C. Bodea arată65 că în aceşti ani, cînd romanii din Principate nu-şi
puteau manifesta deschis tendinţele înnoitoare sociale şi naţionale, în Tran
silvania G. B ariţiu - prin foile sale
se afirmă oa singurul lor corifeu.
Astfel Bariţiu a făcut, În ciuida cenzurii aristocratice maghiare şi habsburgice,
din gazetele sale, "tribuna celor mai înaintate aspiraţii sociale şi naţionale
româneşti dinainte de 1 848 " .
Tot acum, Bariţiu susţine şi lupta episcopilor români Moga şi Lemeny,
care prin cele două memorii înaintate În 1 8 37 şi 1 842 dietei, cereau mai
ales egalitate În drepturi pentru românii de pe Pămîntul regesc66• Ambele
memorii 1au fost publicate de către redactorul braşovean: primul sub titlul
"Rugămintea episcopului grecesc" în 1 840 în "Foaia pentru minte . . . " 67, iar
al doilea, în 1 842, într-o broşură. Publicarea acestor documente i-au atras
redactorului o severă mustrare din partea magistranului şi o înăsprire a cen
zurii. În 1 842, magistratul braşovean a ordonat chiar să fie sechestrate toate
broşurile68.
Oficialitatea săsească a respins cele două memorii, pe considerentul că
revendicările formulate n-ar avea un temei j uridic. Bariţiu respinge astfel de
,. argumente", polemizează în mai multe rînduri cu ziarele germane din Sibiu
şi Braşov, care mai contestau românilor orice drepturi, susţinînd că ei ar fi
-

6 1 Vezi V . Netea, op. cit. , p . 1 8 8 - 1 94 .
62 Cornelia Bodea, Lupta romdnilor pentru unitatea naţională 1 834- 1 849 , Edit. Acade.

m iei R.S.R., Bucureşti, 1 967 , p . 46, 236-23 7 .
68 Ibidem, p. 238 .
64 I . Breazu , Omagiul moldo11enilor adus
după C. Bodea, op. cit., p . 4 7 .
65 C. Bodea, op. cit., p . 46.
66 Vezi D . Prodan, op. cit . , p . 22 1-23 1 .
6 7 "Gazeta", 1840, nr. 44-4 5 .
0 8 V. Netea , op . cit. , p . 1 6 1 .
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venit pc pămîntul regesc după saşi69• Combate şi tendinţa cercurilor condu
cătoare săseşti de a introduce pc pămîntul regcsc limba germană ca unic-a
l i mbă oficială70. Publică apoi textul protestului Înaintat de către Francis(
1 Io r vath În dieta TransilV'aniei, cu privire la denumirea de " fundus Saxo
num" întrebuinţată de către deputaţii saşi. Deputatul maghiar arătase că de
numirea de "pămînt săsesc" în loc de "pămînt crăiese" nu e îndreptăţită,
,.pentru că nu numai saşi, ci şi alte mai multe naţii lăcuiesc pe pămîntul
crăiese şi anumit românii în număr de suflete cu mult mai mare şi totodată
ca lăcuitori mai vechi, cărora în documentele întemeietoare de fundul crăiese
li se dau drepturi deopotrivă"71.
În publicaţiile braşovene româneşti a fost dezbătută şi problema unirii
Transilvaniei cu Unga ri a , cerută tot mai intens de nobilimea şi burghezia
maghiară. Cu toate că nu o respinge categoric, Bariţiu arată că românii n-au
de aşteptat avantaje în urma unirii. În timpul revoluţiei, el îşi VIa modifica
atitudinea în această problemă, mai ales sub influenţa lui Simion Bărnuţiu.
Va vedea în unirea cu Ungaria o primejdie pentru poporul român şi o va
respinge72•
Articolele lui Bariţiu, şi îndeosebi cele care protestau împotriva politicii
de maghiarizare, au provocat indignarea presei m aghiare oare, prin "Erdelyi
HiradlS", n-a întîrziat să-1 numească "neruşinat" şi "vîndut" saşilor. Ziaris
tul român atacat, respinge acuzaţiile, cerînd conducătorilor maghiari ş.i saşi,
între care se iviră de 'asemenea conflicte naţionale, să "nu ne învălmăşiţi şi
pe noi în certele d-voastre; dacă nu ne puteţi ajuta (nu zic dacă nu voiţi),
lăsaţi-ne în pace, că pentru noi destul este răutatea zilei, care urmează fără
nici un rost una după cealaltă"73. Prin articole ca de ex. "Către românimea din
Transilvania", "Privire s c u rtă peste disputele lingvistice de astăzi", "Deslu
şire", "Răspuns serios la un cuvînt serios", publ icate în 1 842 şi 1 843, redac
torul braşovean sublinia cu energie pericolul ralierii la oricare din cele două
tabere rivale, militînd pentru o atitudine de independenţă atît faţă de unguri
cît şi faţă de saşi şi preconizînd, în locul unei adeziuni umilitoare, necesi
tatea unei orientări şi a unei politici proprii74•
Atitudinea lui Bariţiu faţă de cele două tabere, ca şi permanenta sa
preocupare de a sublinia indestructibila unitate a românilor de pe ambele
laturi ale Carpaţilor, au determinat pe unii publicişti maghiari şi saşi să-i
ee

"Gazeta " ,

1 8 4 2 , p . 1 5 4 ; 1 8- B , p. 154 ; 1 84 4 , p . 250, 3 7 7 - 3 7 8 .

7 0 Ibidem, 1 8-t6, p . 1 3 5 , 2 3 9 .
71

Ibidem, 1 84 3 , p . 7 3 ---7 4 .

7 2 Cf. )./. N etea , op . c i t . , p . 1 94 .
73 "Gazeta" , nr. 1 9 , 1 84 2 ; cf. V . Netca , oJ>. cit . ,
7� V. Netea , op . c i t . , p. 1 90 .
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aducă noi şi p ericuloase acuzaţii, care dacă ·ar fi rămas fără răspuns, ar fi
putut constitui tot atîtea motive pentru suprimarea foilor sale. Prin ziand
"Mult es ]elen", de exemplu, el fu acuzat de "panslavism" şi "panvalahism" ,
concepută exclusiv c a o mişcare subversivă sprijinită de politica ţaristă, îndrep
tată Împotriva popomlui şi limbii maghiare; de către publici�tii saşi, acti
vitatea sa a fost calificată ca purtătoarea de cuvînt a unei partide politice
a românilor. Şi unele scrieri străine (ca de exemplu "La Romanie" a lui
I. A. Vaillant, apărută În 1 848 la Paris) îl ovaţionau pe Bariţiu ca pe un
tribun al redeşteptării naţ.ionale75• Un alt francez, A. de Gerando, stabi'lit în
Transilva� i'a În unma căsătoriei sale cu o contesă de Teleki, vorbea şi el în
cartea sa "La Transylvanie et ses habitants" (Paris, 1 845) despre existenţa
partidului românesc, constituit în jurul "Gazetei de TransilV'ania" . Acest par
tid reprezenta după părerea sa, prin ţinu ta �a "exclusivistă" , o primejdie pen
tru nobilimea maghiară76.
Aoeste ştiri aduceau apă la moara duşmanifor emancipării poporului
român şi puneau sub semnul întrebării existenţa ziarelor româneşti din Tran
silvania. De aceea, începînd cu anul 1 845, vor urma din partea redacto
rului braşovean silite retrageri strategice. în luna martie a fost obligat, pre
cum mărturiseşte, să de21aprobe în locurile "unde se cuvenea", orice legătură
cu autorul cărţii "La Romanie" şi cu ideile dezvăluite în ea. Prin artico
lul "Tiparul nostru român din punct politic" el contestă "existenţa" par
tidei naţionale77. Şi în prezentările referitoare la cartea lui Gerando com
bate cu energie pasajul incriminator despre existenţa partidei naţionale ro
mâne În Transilvania7B.
Bari�iu respinge şi acuzaţia aşa-zisului "panvalahism" considerat ca o
mişcare subversivă, şovină, dezminţind îndeosebi afirmaţia că el ar fi spri
jinit de anumiţi factori externi, dar admite fără rezerve conceptul său etnic,
bazat pe recunoaşterea solidarităţii naţionale a tuturor românilor. "Dacă .Prin
panvalahism - scria el în 1 843 - voeşti, a Înţelege o deşteptare a naţiei
româneşti preste tot către cunoaşterea drepturilor sale omeneşti, patriotice
şi navionale, atunci românilor nu le poate fi ruşine de această nouă carac
t erizare, iar dacă Înţelegi altceva, orice, atunci panvalahismul rămîne a fi o
fantomă reprodusă prin felinarul magic a unor creieri exaltaţi"79.
7> C. Badea, op . c i t . , p . 68.

7 6 I b i d e m , p . 69- 7 0 .

7 7 Scrieri social-po l i t i c e , p . 8 1-83 .
78

Cf. C. Badea, op . c i t . ,

p.

71.

79 C e este panslavi.l ma l , în Scrieri socia l -po l itice, p . 7 6 .
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Aceste declaraţii de loialitate erau desigur necesare. Sub cuvintele de
loialivate mărturisite sau simulate publi c se coc însă noile idei social-poli
tice. Tocmai nevoia de a le acoperi cere acum mereu declaraţii de loiali
tate80. In realitate "partida naţională" exista. Instituţional şi ierarhic, ea
avea; În frunte pe cei doi episcopi de la Sibiu şi Blaj, iar din punct de
vedere publicistic ea era reprezentată de Bariţiu81• În numele >acestui partid
nemărturisit formulează Bariţiu, în 1 846, revendicările navionale in "0 scurtă
desluşire l1a «Cauza română>> "82. Cere ca românii să fie recunoscuţi ca a
patra naţiune În stat, avînd teritoriul ei propriu. Dacă aceasta nu se poate
realiza, să li se dea drepturi politice depline 'în ţinuturile regeşti unde au
drepturi civile, şi să li se dea drepturi politice şi civile depline in comitate.
In biserică şi şcolile elementare, limba vorbită să fie cea română, măsurile
administrative să se publice şi în româneşte. Acesta em programul minimal,
de natură polit�că, pe care il putea susţine Bariţiu in preajma deschiderii
sesiunii dietei din Cluj.
Dragostea lui Bariţiu pentru poporul său n-a degenerat însă în naţio
nalism. Atitudinea sa înaintată în problema naţională îşi gă,seşte confirmarea
în diferenţierea pe care a făcut-o întotdeauna Între clasa · stăpinitoare şi
poporul n aţiunii asuprite şi asupritoare. "Condiţia de iobagi - scrie el in
1 84483 - bate la ochi mai tare din partea românilor. Vă intreb însă: nu
sînt şi din maghiari foarte mulţi iobagi? Ce sint numeroasele sate ungu
reşti atit in comitate mai virtos vecine cu Ungaria dt şi altele răspîndite
prin patrie, mai mult decit iobagi, tocmai aşa lipsiţi de toate drepturile poli
tice ca şi toţi romanii iobagi, tocmai aşa siliţi a lucra 1 04 zile şi mai multe
pe 1a.n in brazda proprietarilor nemeşi ca şi colonii iobagi? Ba chiar şi din
naţia sasă aflăm dteva sate iobăgite." Tot aici Bariţiu arată că există şi
nobili români. "Greşeşte cineva foarte greu - conchide autorul - dacă, numai
pe românime o ia de reprezentantă a supuşilor asupriţi şi numai pe maghia
rime de supuitoare cu asupreală ; ci la noi trebuie să vorbim de aristocraţie
în general şi de iobăgime iarăşi in general". Prin aceste constatări Bariţiu a
căutat să uşureze o Înţelegere intre poporul român şi maghiari. Toată viaţa
s-a străduit spre o Înţelegere frăţească intre poporul român şi naţionalită
ţile conlocuitoare. "Pentru ce să nu vieţuim cu toţi - îi întreabă publicistul
braşovean în 1 847 - ca fii ai <aceleiaşi mame? Pe cine să învinuim pentru
că maghiarul, secuiul, sasul, românul, armeanul ş.a. se nasc sub aceeaşi climă,
e o D. Prodan , op . cit., p. 438.
8 1 V . Netea, op. cit., p . 192.
82 " Gazeta" , 1 84 6 , p . 3 2 1-323 ; Scrieri social-pol i tice, p . 9 2 .

8 3 Scrieri social-po l i t i ce , p . 82.
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pe aceeaşi vale, în acelaşi munte, lîngă acelaşi rîu? Pentru ce să ne mai
căutăm fericirea numai în separatismuri demarcătoare, sfîşietoare, fugind şi
de <:ea mai uşoară apropiere? Pentru ce să mai provocăm din morminte
umbrele străbunilor noştri, făcîndu-ne spaimă unii la alţii? Pentru ce să nu
căutăm v�itorul (sic !) .cu bărbăţie unită in ochi ? " 84
3. Lupta lui G. Bariţiu pentru unitatea politică şi 'culturală a româ
nilor. Legăturile sale cu Principatele Române

Legăturile mai strînse ale gazetarului din oraşul de sub Timpa cu Prin
cipatele Române datează din anul 1 836, cînd împreună cu Timotei Cipariu
face o călătorie de 6 săptămîni în Ţara Românească.BS In această călătorie,
cei doi cărturaci fac cunoştinţă nu numai cu realităţile social-economice şi
politice, ci se întîlnesc cu o seamă de protagonişti ai vieţii culturale: Heliade
Rădulescu, Petrache Poenaru, Aron Florian, C . A. Rosetti, I. Cîmpineanu,
Cezar Bolliac, I. Voinescu I l , Iancu Văcărescu, Eftimie Murgu ş.a. In inti
mitatea vizitelor, desigur, s-au spus multe, s-au făurit planuri de propăşire
culturală şi politică. Amănunte preţioase găsim în jurnalele de călătorie ale
celor doi cărturari ardeleni. Cipariu, de exemplu, notează că A. Florian le-a
expus planurile despre o societate literară pentru "unirea limbii între toţi
scriitorii român� " , i a·r Rosetti le-a citit ., despre apucarea ideilor celor ome
neşti asupra celor bătrîne feudale" 86• Erau discuţii aşteptate într-o epocă de
prefaceri pe care o cunosc Principatele.
Contactele personale ale lui Bariţiu cu conducătorii mişcăr:ii naţionale
şi culturale din Principate se menţin de acum încolo foarte strînse. De l a
1 838 înainte - povesteşte î n autobiografia s a - apele minerale d e la Vîl
cele, Covasna, Zizin şi Borsec erau căutate tot mai des de către oaspeţi de
peste Carpaţi. Bariţiu numeşte îmre a<:eştia pe Heliade Rădulescu, Nicolae
Bălcescu, Dimitrie Bolintineanu, Cezar Bolliac, Grigore Alexandrescu. Mai
ales staţiunea Vîlcele era vizitată, acolo mergea anual şi Bariţiu. Oaspeţii îl
vizitau însă şi la redacţie87• Aceste călătorii şi vizite serveau totodată pentru
menţinerea legăturilor politice şi culturale între cele trei ţă.ri române. Chiar
şi poliţia austriacă era convinsă de acest lucru. Cercetările făcute in legătură
cu mişcarea revoluţionară din 1 840 din Ţara Românească au �dentificat pro8�

Ibidem,

85 Vezi

p.

100.

V . Netea, Tim.1tei Ci pariu şi George Bariţiu călători prin Tara Românească in 1836,

Note pe marginea unui text inedit, în Studii. Revistă de istorie, XI, nr. 1, 1 958, p . 1 17- 126;
cu românii din celelalte părţi , în .,Convorbiri

vezi şi N. Binescu, Legăturile lui George Bariţiu
literare", nr. 7, 1908.

88 P. Teodor, George Bari ţ şi Principatele Române pînă la 1 848, in Anuarul Institutului
de istorie, Cluj, VI, 1 963, p. 79.
87 . , Foi comemorative . . . " , p . 14.
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clamaţii cu recomandarea ca cei ce pleacă cu prilej � băilor in Transilvania,

să se consulte cu fraţii de dincolo de Carpaţi88. Mai ales convorbirile cu Băl

cescu, in 1 840, apar de la început oa depăşind stadiul unui schimb de păreri
obişnuite Între doi_ cărturari conaţionali89. Şi Bariţiu călătoreşte în 1 844 din
nou la Bucureşti. Povesteşte d marele patriot Ion Gil11lpineanu îl invitase
la ceai în societatea fraţilor N. şi C. Bălcescu şi a lui C. Bolliac, cu care
ocazie discumseră şi despre soarta Principatelor90. Moldovenii, prin Iordache
Mălinescu, îl invită în primăvara anului 1 845 la Iaşi, pentru 1a se consfătui
asupra unei mişcări româneşti unitare91.
Gazetarul braşovean, aşa cum o dovedesc cu prisosinţă arestările docu
mentare, va deveni mijlocitorul legăturilor culturale şi politice cu "ţlara".
Prin intermediul lui se face schimbul de publicaţii cu Bucureştiul şi Iaşul,
pc la el pătrund scrisorile celor din Principate, aici se făuresc planuri de
colaborare viitoare. Redactorul "Gazetei de T�ansilvania" nu va fi astfel
străin de mişcările înnoitoare, cu caracter politic din celelalte două ţări ro
mâne. Astfel, era implicat În mişcarea naţională condusă de 1. Cimpineanu
şi în cea condusă de M. Filipescu, N. Bălcescu, D. Macedonski, Telegescu,
Serghiescu, E. Murgu şi l. A. Vaillant92. Bariţiu apare şi mai tirziu în aser
ţiunile oonsulului austriac Huber în legătură cu mişcările revoluţionare ami
otomane de la Brăila ( 1 8 4 1 - 1 843). Era un nou motiv pentru a stirni suspi
ciunile austriecilor. Curînd, ministrul poliţiei, Sedlnitzky, va interzice redac
torului foilor româneşti - mai ales că (:onsulul general ţarist ceruse interzi
cerea răspindirii foilor braşovene în Ţa11a Românească - să mai publice
ceva din Principate, "nici de bine, nici de rău". Această interdicţie nu-l va
împiedica însă pe Bariţiu să se ocupe pe mai departe cu stările de dincolo
de Carpaţi.
Ştirile despre Principate au ocupat în ·coloanele presei braşovene, redac
tată de B ariţiu, de la apari�a lor, un loc important. Chiar în primul număr
el şi-a mărturisit cu sinceritate planul de a informa pe românii din imperiul
habsburgic despre progresul literar şi cultural al românilor din provinciile
transcarpatilce. Limitat la început, din cauza rigorilor cenzurii, numai la infor
maţii literare, planul s-a extins însă repede asupra tuturor compartimente
lor vieţii româneşti de pe ambele laturi ale Carpaţilor, wbliniindu-se în
special acele evenimente şi manifestaţii c1are puteau confirma forţa vitală
u

C. Bodea , op. c i t . , p. 2 8 , 3 1 .
89 Ibidem, p . 5 2 .
9 0 .,Foi comemorative . . . " , p . 14- 1 5 .
81 V . Netea, op. cit., p . 185 ; apud C . Bodea, Actions pdrevolutionaires rouma ines avant
1 848 , în Nouvelles etudes d ' h istoire , III, 1965, p. 275-276 .
81 C. Bodea, Lupta rom4nilor pentru unitate . . . , p. 27-37 ; P. Teodor, op . c i t . , p. 8 2 .
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a poporului român şi lupta pentru unire, libertate şi progres. E semnificativ
�

că Bariţiu în multe articole despre Principate nu tratează separat 'Ţ'ara Românească

şi Moldova, ci vorbeşte

despre

"pămîntul

moldovo-românesc " ,

explicind că sub acest termen înţelege ,;fara Româneas�ă şi Moldova îm
preună luate" 93. În fruntea coloanelor de informaţie asupra Munteniei, scrie
cu predi.!eqie ,,Rumania"

sa;u

"România"

aceasta opinia sa despre rolul

şi

viitorul

şi nu " Valahia" , subliniind prin
Tării Româneşti.

Terminologia

aceasta face parte din aq,iunea perseverentă a lui Bariţiu pentru unirea celor
două provincii române dunărene\14•
Publicistul braşovean adoptă o atitudine fermă de apărare a Princ�pa
tcior ori de cîte ori îi cad sub ochi informaţii denigratoare, considerate ne
fondate, oare puteau să creeze o imagine falsă despre a cestea. Adresindu-se

europenilor, el scrie: "De la ţărmurile Mării Negre şi pînă la Orşova, peste
trei milioane de lăcuitori îşi au limba ţării numai pe cea românească şi nu
alta. Este o rătăcire foarte mare a propăvădui, că alta ar fi limba româ
nească şi alta cea moldovenească : totuna este, pentru că puţinii provinţia
lismi nu fac altă limbă şi nici măcar alt dialect . . . " 95. După Bariţiu, şi tran
silvăne111Î i fac parte din aceeaşi naţiune, stînd în comnnicare " strînsă", " ge
netică" cu cei de dincolo de Carpaţi, comunitate "pecetLuită

şi.

întărită prin

puterea multor sute de ani" 96. Acesta va fi şi crezul lui Kogălniceanu, expri
mat peste puţ.in, în

18 4 .3 , în "Cuvînt pentru deschiderea cursului de istoric

naţională în Academia Mihăileană" ,apreciat atît de mult de către Bariţiu.
Ocupîndu-se, în studiul "Pămîntul moldo-românesc"97 de viitorul celor
două Principate, Bariţiu arată că relaţiile acestora cu Imperiul otoman tind
"a apunere" , că atit Moldova cît şi Tara Românească se află în pragul unor

"schimbări neprevăzute nici de ochiul celui mai ager şi mai adînc (om) po
litic". Prezice celor două ţări un viitor luminos. U n astfel de articol nu
putea să rămînă neobservat de către protagoniştii unirii Moldovei cu Mun
tenia, aşa că Kogălniceanu se grăbi să-1 rcproducă in "Dacia literară" 98.
O propagandă ciirectă pentru unirea Transilvaniei cu Moldo-România nu
se putea face - . o astfel

de

aqiune ar fi atras imediata interzi,cere a foi

lor române. Indirect, însă, Btariţiu a ştiut să strecoare gîndul unirii tuturor
românilor. Vorbea, de exemplu, in general despre tendinţele fireşti ale popoa93 Scrieri so c ia l -po litice, p. 53 .
•� Cf. V. Nctea, op. cit., p . 180 ; V. Cheresteşiu , op . c i t . , p. 24-2 5 .
Jl ' "Gazeta" , 184 1 , p . 1 95- 1 96 .
9 8 Scrieri socia l-po litice, p . 6 6 .
.
9 7 "Foaie", nr . 9- 1 1 , 1 84 2 ; Scrieri socia l -po litice, p . 53-59.
9 b "Foaie" , nr . 1 , 1840.
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rclor spre unire; cititorii Înţelegeau, fireşte, că aceste principii se referă şi la
romam.
ln articolul intitulat "Naţionalitate"99 se pot citi următoarele: "Popoa
rele Europei apusene, de la o vreme încoace, se simt însuflate de un prea
frumos duh, care le face mare cinste: fiecare din acelea se luptă pentru unire
naţională puternică . . . Unirea naţională este frumoasa deviză ce răsună din
toate părţile şi deşteaptă duhurile cu putere multă. Popoarele Europei . . . pri
cepură că numai naţionalitatea e În stare a încheia legătuinţe care dăinuie
mai îndelungat ca oricare alte alianţe politice . . . Unirea şi uniunea naţională
sînt bunuri mari, importante şi însuf!eţitoare, care nu cer mai mult decît
voinţa tare de a fi şi a rămîne un singur popor . . . " . Că Bariţiu se gîndeşte
tot timpul la poporul român, la unirea sa, reiese clar din ultima frază, în
care se spune: "Fie ca năzuinţa aceasta a celor mai deştepte popoare să dea
o pildă bună şi Înţeleasă unui popor care prea îndelungat zăcu În apatie �i
Într-o fatală nemişcare" .
În calca unirii culturale stăteau mai puţine piedici. Problemele unităţii
culturale a tuturor românilor puteau să fie discutate deschis, chiar şi în
gazetele din Transilvania. UnitJatea "În idei şi simţăminte" trebuia însă să
aducă
cu v remea, aşa cum arăta Bălcescu, "unitatea politică" 100 . Bariţiu căuta
·
să învingă barierele din calca circulaţiei ideilor între cele trei ţări române . Aşe
zat la Braşov, Într-un centru economic şi cultural de puternică iradiaţie spre
Bucureşti şi Ia�i, a mijlocit schimbul de valori culturale d i ntr-o parte şi· alta
a Ctarpaţilor. T. Cipariu, un alt mare animator al legăturilo.r cu "ţara", ape
lează de mai multe ori la Bariţiu: "Precum văz, dumneata ai mijloc bun de
a primi din Principate cîte un product interesant, mi-ai putea cîştiga cînd şi
cînd cîte ceva?" 10 1
"

o

Î n foile sale, Bariţiu preia articole literare, poezii şi din "Curierul Ro
mânesc" , " Curierul de ambe sexe" din Bucure�ti, din "Albina Românească"
şi ,,Dacia literară" din laşi. Intelectualii români transilvăneni ajung astfel
�ă cunoască proza şi poezia celor mai de seamă scriitori români de atunci din
Moldova şi Ţam Românească. Amintim unele opere ale lui V. Alecsandri,
Gr. Alexandrescu, D. Bolintineanu, C. Bolliac, AL Donici, Heliade Rădu
lescu, C. Negruzzi. Gh. Sion, scrieri istorice ale lui N. Băkes�u şi M. Kogăl
niceanu, scrieri economice ale lui Ion Ionescu de la B rad ş.a. Cu drept cu
vînt constată Iorga că " foloasele pe care Bariţiu le-a adus astfel unităţii de
90 Scrieri social-po l i t i c e , p. 85 86 .
1 oo Cf. C. Bodea , op . c i t . , p . 8 7 .
1 o1 P. Teodor, op . cit . , p . 85 .
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cultură a romftnilor şi simţului de solidaritate a neamului, care trebuia să
rezulte dintr-insa sint in adevăr nepreţuite" 102.
Dar şi unele scrieri apărute in foile din Braşov erau reproduse in gaze
tele din Principate. Ceea ce este însă mult mai important, e faptul, că aceste
foi transilvănene pătrundeau intr-un număr foarte mare în celelalte două
ţări romftne. Astfel in 1 847, din til"ajul de 8 00 de exemplare, numărul abo
n atilor din Moldova se ridica la 500103. "Este vremea - scrie Iorga - cind
«Foaia» din Braşov se ridică . . . la însemnătate de întîiul organ panromânesc,
india gazetă cuprinzînd inform!aţiuni despre toţi romanii in acest spirit al
culturii romaneşti unice" 104 .
In vederea sprijinirii cu forţe întreite - transilvănene, muntene şi mol
dovene - a unităţii culturale, se întemeiază in 1 845 la Bucureşti "Asocia
ţia pentru inaintarea literaturii romaneşti" (cunoscută ca "Asoci'aţia literară
a Romftniei"). In şedinţa de constituire din 22 iunie 1 845, s-a luat hotărîrea
de a angrena "toată romanimea" în sfera de activitate a societăţii. In acest
scop se ia decizia să se invite cîte 3 din literaţii Moldovei şi Transilvaniei,
ca să imparta împreună cu Comitetul bucureştean sarcinile conducerii socie
tăţii. S-au redacvat astfel apeluri către Bariţiu, dr. Vasici, canonicul Cipa
riu din Transilvania şi s-au trimis adrese similare lui C. Negruzzi, V. Alec
sandri şi C. Negri in Moldova. Toţi 6 erau rugaţi să formeze În părţile lor
dte un comitet, sucul"sală a celui din Bucureşti, cu insarcinarea de a deschide
liste de subscripţii, de a aduna bani şi a-i trimite la centru, împreună cu
scrierile ce li se vor părea că merită a se tipări 105. AsociaţÎ.a a promovat de
la inceput, alături de scopul cultural declarat pe faţă şi un scop politic,
tăinuit 106.
Spre Bariţiu se indreapta şi comitetul "Societăţii studenţilor romani de
la Paris " ( 1 845 ). I se cerea lui, "care a plins starea romanilor, a lucrat . şi
lucra neincetat pentru dînşii" , să recomande pc cel mai bun tînăr tmnsilvă
.
nean care, făgăduind "că va fi nenorociţilor romani un om . . . ", pentru a
studia cu ajutorul societăţii la Paris. Era rugat să stringa şi cotizaţiile de la
membrii transilvăneni pentru a le trimite la centru şi să publice "Apelul"
şi "Regulamentul societăţii" în gazeta sa. Contribuţiile benevole de cărţi
pentru biblioteca din Paris unnau să fie trimise, prin alte centre, la Braşov
lui Bariţiu.
Gradul de colaborare transilvăneană la această societate nu este cu
noscut. După o adnotare tîrzie, rămasă de la Bariţiu pe adresa primită de la
102 N.Iorga , Istoria litera turii rom.ineşti din t�eac u l a l XIX·lea,vo l . I , Bucureşti , 1907 , p .308 .
1 03 Cf. V. Cheresteşiu ,op. c i t . , p . 27 ; V. Netea , op . c i t . , p . 106 ; vezi şi 1 . B ianu , Abo·

naţii foilor lui Bariţiu , în " Convorb iri l iterare" , 1 909, p. 1 120.
1"' N. Iorga, Istoria rom.inilor in Ard ea l, 1 909, p . 109.
I os
Cf. C . Bodea, op. cit., p . 62.
101

Ibidem, p. 58.
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Paris, ar u rm a să-1 socotim destul de slab. Totuşi în 1 845, "Gazeta de Tran
silvania" este expediată, la cererea expresă a junimii române din Paris. Ex

plicaţia rezervei arătate de inimosul transilvănean se găseşte în retractarea
publică pe care fusese silit să o facă 1atunci, aşa cum s-a arătat mai sus 107.
Cu o rugăminte asemănătoare junilor români de la Paris, se adresase
În 1 844 I oan Thomici din Pesta lui B ariţiu. Il anunţa pe

redactorul

din

B raşov despre Întemeierea unei societăţi "pentru mişcarea literaturii româ
neşti" de către studenţimea română din Pesta. Il rugă pe Bariţiu
un apel prin presă pentru sprijinirea societăţii 108.

să

lan seze

Tinerimea română de la liceul regesc (academic) din Cluj îl considera
de asemenea mentor: "Deci umilit ne rugăm ca domnia tea după zelul na
ţional şi nemasu rata iubire ce de atîtea ori ai vedit către noi, să binevoesci
�i acum a ni mai trimite gazetele, a căror cetire nu se p01ate spune dt folos
aduce pentru noi; mai ales auditorii de drepturi cu prilejul
mult pot învăţa" 109.
*

,,

Dietei

foarte

*

In pnmavara anului 1 848, Bariţiu împlinea 1 0 ani de acuvttate publi

cistică. In aceşti ani, atît din punct de vedere social cît şi naţional, el dis
cutase toate problemele care aveau să stea l'a baza mişcării revoluţionare.
foile din Braşov au înfăţişat publicului românesc toate problemele mari ale
timpului: lupta forţelor noi împotriva instituţiilor vechi şi perimate, lupta
împotriva privilegiilor şi absolutismului, străduinţele spre libertate socială şi
naţională, problema unităţii culturale a români,lor dio toate părţile, aspira
ţiile spre unirea ţărilor române locuite de acelaşi popor, năzuinţele de Înţe
legere între popoare. Se

Pc> ate

constata, în concluzie, că dacă marea încleş

tare revoluţionară din 1 848 nu i-a găsit pe români nepregătiţi, acest fapt
se datoreşte în bună parte activităţii publicistice a lui Bariţiu . "Nimene mai
mult decît el n-a contribuit în această epocă la formarea conştiinţei politice
�i la trezierea, în toate inimile rom�neşti, a acelui nestăpînit sentiment de
libertate ce avea să electrizeze întreaga naţiune şi să o arunce cu atîta elan,
la 3/1 5 mai ( 1 84 8), în focul luptei pentru dreptate, libertate şi indepen
denţă. El a fost, prin combaterea feudalismului şi prin îmbrăţişarea revendi
cărilor maselor, unul din precursorii netăgăduiţi ai revoluţnei 1 10.
107 Ibidem , p . 8 1 .
108 Ibidem, p . 253 .
1011 Ibidem , p. 300.

uo V . Netea , op. cit., p . 1 96 .
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DIE TĂTIGKEIT VON GEORGE BARIŢIU AUF SOZIALEM
UND NATIONALEM GEBIET VOR 1 848
(ZUSAMMENFASSUNG)

Durch die Grtindung der

"

Gazet a de Transilvania" ullld der " Foaie pen

tru minte, inrimă şi literatură" sahuf B <lri ţiu in den Jaihren des Vormărz den

fortsdirittliiCihen Krăften, di·c sich fU r dem Sturz cler alten GeseHsohaftsor1d

nung vonbereitetem, wirks.ame Spr.aohrohre. Er ·se'Lbst hat sich durdh die von
ihm vero"ffenifiliahten Anikel aktiv in diesen Kampf

eingesahaltet.

Im ersten Teil cler Arbeit untcrsucht cler Verfasser den Kampf von B ar i 

soziaJem Gebiet. Es wird vor allem seine Stelluillgn ahme z.u cler Be
freiung cler Jobage:n (Leibei,genen) hervorgehoben . Da er in den meisten Făl

ţiu auf

len seinen Standpunk t nicht offen vertreten koonnte, so berief er �i�h in seinen

p uhlizi·srti<sdJ.en Ar:beiten mei,sten·s auf schon ensohieneme Artikel in cler Ul1lga
ri schen un:d deutlS'chen Pres:� dets Landes.

Der zweite Teil besch ă ft i gt sich mit dem von Bariţiu

gefiihrten n�tio

nalen Kampf. Zun;ichst werden seine Be11nUhu111gen um die Hebun,g des r.utmă

nischen Schulwesens und die Fordcrung cler rumănischen Kultur SiebenbUr

dargestelh. Der folgende Abschnitt untersuoht doo Kampf Bariţius fU r
die nationale Emanzipartion cler R.umănen, fiir ih re Glei!ohstellung mit den
gel1ls

Ubrigen Nationalitătcn SiebenbUrgens. Im letzten Abschnitt werden cler Kampf

Barivius fUr die ;politi:scihe und k·uhurdle Einheit cler Rumănen und seine Be
ziehungen zu den I ntelektuellen der rum ăn i sohen

Fiirstentrii mer dargestellt.

Aus den AusfUhru ngen geht hervm, dass B ariţiu zu

den

bedeutendsten

Vertretern geJhort, die auf idoologi·seihem Gebi et die ReV'olution von 1 84 8 vor
bereitet haben . Ober ihn wurclen zahlrei>che Kontakote zwioohen den rumăni
schen lntellektuellen cler drei rumăni>schen Lănder herges tellt
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CONTRIBUŢII PRIVIND CREAREA ORGANIZAŢIEI DIN BRAŞOV
A PARTIDULUI SOCIAL-DEMOCRAT
de IOAN MINDREA şi ŞTEFAN MIKLOS

In . cea de-a doua j umătate a SJecolului al XIX-lea, industflia din Braşov

înregi·strează o dezv·o ltare mai intensă in comparaţie cu perioada anterioară.
Această dezvoltare este urmarea procesului de înlocuire a unor ateliere meş
tcşugăreşti , prin fabrici. O scrie de manufacturi ca:

"W.

SICher g

" ,

"Schiel " ,

"Czel l " , " ] . Teutsch" etc., introducînd maşini i n procesul d e prod ucţie s-au
transformat în fabrici cu o capacitate lărgită şi cu un număr sporit de mun
citori. După o statistică de la sfîrşitul secolului al X I X-lea, existau în anul

i 900, în Tara Bîrsei, 22 de întreprinderi de tip capitalist, la care erau
înregistraţi un număr de 1 5 1 0 muncitoru 1. Avintul industrial creează baza
materială pentru dezvoltarea mişcării muncitoreşti din această localitate.
lncă de la începuturile existenţei sale, munJcioorimea din Braşov s-a or

ganizat in voderea intrajutoră.rii şi apărării interelselor ei materiale. În lupta
contra eXJploatării muntcitorii rom;lni, ma��ari şi de alte naţJionalităţi işi dă
deau seama că numai uniţi şi organi,zaţi vor putea impune tmbunătăţirea con
diţiiloor lor de muniCă şi viaţă.
Ideea o rganiză11ii şi ajutorării reciproce s-a maturizat mai îndi În rîndu
rile muncitorilo·r tipog rafi. ln anul

1 846, ei au pus bazele " Asociaţiei de aju

tor de boală, înmorunintare şi ajutor de călătorie a tipografi1or din Braşov" .
Statutele asociaţiei au fost aprobate în 1 8 6 1 1a. Această asociaţie ( c a ş i altele de
acela.şi fel din Transilvania), deşi nu era o organizaţie muncitorească indepen
dentă, comtituia primii .paşi in direcţia oflganizării muncitori•lor.
1 Alexandru !Iossn, Viaţa industriald a Tdrii Birsei, în Industria român.eascd,
1 940, p. 442 - 443.

Bucureşti,

14 L. Fodor şi L. Vaida, Contribuţ i i la tstoria m i şcăr i i s i ndicale ( 1 8 4 9 - 1 91 7) , Bucureşti,
Edit. C.C.S . , 1957, p . 12.
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ln anul 1 869, se rollJStiuu.ie la Braşov aşa numita "Reuniune a sodalrlor
români" {.a!SIOICÎaţie de .melsel'l'aŞl, caLfe şi ucen�oi)2. Crearea ei a însemnat un
nou sU'cces pe l�nia organi,zării profe1sionale a lUJcrătorilor şi meseriaşilor.
Tot in a'Ceastă perioadă, ca u·rttnare a dezvoltării caipi•taliste şi a creşterii
numerice a proietar iatu lci , se fac primii paşi spre organizarea politică a mun
citorim�·i . A'S'tfel, d UJp ă 1 86 8 , se con,stiruie şi ·la Braşov o ".AJSiociaţie a muncito
rilor", care a deslfăşurat o vie a.gitaţie pentm obţiner ea d reiptului de vot uni
versa'!, a drfUJtului d e întJtln�re şi on�anizare a tnundt:o.rilor3• De menţionat
faptul că, asociaţia din Braşov se găsea sub influenţa Internaţionalei I4•
În procesul de o rganiza re politică a mun·citorimii din Braşov, un m om ent
important l-a rflprezentat crearea la data de 20 Cl!prilie 1 890, a cel"oului mun
citoresc. Această fortrnaţ·i·une politică a cUipl'i:n•s În rî ndu ri le saie muncitori in
diferent de naţionalita•te, din toate ramurile de producţie. Ceroul a m:ganizat
o serie de <��dună ri , c.on,ferinţe, act�vităţi cultural-art�stice, în vederea d ezvol tă 
rii conştiinţei de clasă a muncitorilor5. Sub influenţa cercului muncitoresc şi a
uno.r elemente socialiste înaÎIIltate de la conlduce rea sa, ÎideÎ'le social-<lemocra
ţiei s-au ră•spinidit în rindurile muncitorilor din Braşov6. Ca urmare, s-a inten
sifi'C at activitatea de m;ganiz.a re a acestora.
ln .perioada u•rmătoare Con1grewlui d e constituire a P.S.D., la Bra1şov au
avut l·oc numeroase adună.ri muncitoreşti, al căror scop prin'c�p.a:l era di•ocuta
.
rea şi crearea de o 11gani'Z aţi i profesionale, adică înfi inţ area de sin'Clicate pe
ramuri de producţie. A'snfel, la <11d unarea muniCitorilo r croitori, din iulie 1 89 1 ,
l a care a u participat ş i .m·ici·i meseriaşi, s-a di,soutat ,problema o11ganizării mun
ci torilo.r în asociaţi� profesiona1e7•
fn a1cest tî;mjp s-au constituit la Bra�v mai multe a&ociaţii muncitoreşti.
Dintre ele menţionăm : �ndicaot1ul lU!crătorilor croito ri ( 1 890), pantofal"i (1 891 ),
t î mplari şi -doga ri (1 892), b r u ta.ri , lemnari, zidari ( 1 897), metalul'lgişti ( 1 894),
o
As oc iaţi e muncitorească pentl'u autot1ducare" ( 1 893)8•
"

2

Arh. St. Braşov, fondul Societatea sodalilor români din Braşov, dos. nr. 1 2 , 1 3 ,

14/ 1 970 - 1 97 1 .

3 1. Ilincioiu, Crearea prime lor organi:caţii politice ale pro letaria tului, i n Unirea Tran·
silvaniei cu Romcinia , Bucureşti, 1 97 2 , p. 175 ; L. Fodor şi L. Vaida , op. ci t . , p. 1 5 .

4 A . Egyed , Istoricu l asociaţi i lor muncitoreşti din Tran.si lvania între anii 1 868 ş i 1 872.
Influenţa Internaţionalei I-a asupra mişcării muncitoreşti din Trans ilvania, in .,Studi i " , anul
IX, nr. 6/ 1956, p. 45 .

5 A . Deac, M işcarea munci torească d in Trans ilvania (189D-- 1 8 95), Ed itura ştiinţifică ,
Bucureşti, 1 962, p. 135- 136.
8 Ibidem, p . 1 4 1 .
7 Ibidem .

p. 1 4 5 ; Alexandru Porţeanu .,Qa�eta Transi lvaniei" ş i m işcarea socia listă a
timpului, in .,Cumidava" (Culegere de studii şi cercetări a Muzeului judeţean Braşov), nr . 3 / 1 96 9 ,
p . 242.

8 I bid em ,
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Con'c rnn itent cu aJClli.v.itatea de constituire a

organiza�iilor

1 39

p11ofes.ioO'ale

(sindicale), muncitorii din Br<llŞ.OV au hotărît să tread la o nouă folimă de or

ganizue po'l itică, c.u scopul de a ,putea deszfăşura o lUjptă mai efi�eientă pent�ru

cîşt�garea dre(pturil!Or lor.

In Zliua de 1 4 noiembrie 1 897, munlci,rorin din Br:aşov au fost chemaţi,
prin aJf�şe mari, lipite pe ,pereţii clădirilor din oraş, la o adunare generală

cu

scopul discutării ,problemei În'f·i,inţă�ii organizaţiei locale a Parti,du.lui sooi al
de111iocrat. Peste o sută de munci'tori şi mun'citoare au ră'szpuns acestei ohemări,
adunînidu�se în sala restauranuul'ui m. 5 ('str. Lu111gă) din B�<tJŞOV.
Dlllpă prezentarea �unm aSipelcte ale vieţi,i grele .plină

de

lipsuri a mun'ci

to rilor, aJdunarea a aprobat programul de acnivitate al o11ganizaţiei, care cu

prindea mai multe revendicări, şi anume: egalitatea în faţa legii a tuturor cetă
ţenilor fără deosebire de naţionalitate şi religie, convieţuirea paşnid a d.i:fe
ritelor

naţionalităţi,

libertatea

presei ,

dreptul

de

organizare

şi

întrunire,

dreptul de vot universal, dezarmarea generală, ştergerea impozitelor indi
recte şi

îndeosebi

a i mpozitului pe consum

progresiv, care să Înceapă de la

un

şi introducerea unui impozit

venit min�m de 600 florini,

gratuit, indu1derea muncitorilor agri'coli la as�gurări
ţional�·zarea instituţiilor sănătă�19.

de

Învăţă'mÎnt

boală şi a:cddente, na

în programul de lll\Ptă al o11g miza·ţiei P.S.D. din Braşov se înscriau ast1fel,

o serie de reven·didri, care aveau meni,rea să mobilizeze pe muncitori la ac

ţiuni de llllp tă în vederea obţinerii unor liJbertă� şi drelpturi ou caracter lar:g
demdcratic. Unele dintre ele (:gener:ale pent'ru mi,şcarea social-democ.rată) au
fost p reluate din "Declaraţia de prin:c�pii" a PartiK:lulu-i so6a'l-rlemoc.r at din
Unga11ia.
Programul sublinia necesi-tatea rolidarizăi1ii şi unităţii de clasă a tuturor
muncitorilor intdiferent de naţionalitate, cheia VÎ'Cto11iei în lUiptă pentru dO'bîn
direa eliberăni celor eXJpioata·ţ i.
Pentru răspîndirea ideilor socialiste, organizaţia din Br<tJŞOV a trecut in
acest program, lupta pentru libertatea presei, a dreptuiui de intrunire şi or
ganizare. De aoomenea cere d reptul de vot univel"sal, mijl'Oc important de agi
taţie şi organizare.
în vederea educării, creşterii nivelul•u i cultural al m uncitorimii, programul
sublinia necesitatea învăţălmîntului gratuit. PronunţiÎnidu-tse tmpotr�va eX!ploa
tării maselor mUOicit'Dare prin sistemul fiscalităţii eX'cesive, munlcitorii socialişti
8 "Brassoi Lapok" , anul III, nr. 132, din 16 noiembrie 1897 , p. 5 1 1 ; vezi şi C.
S i biul economic ş i social intre anii 1 848- 1 91 8 , în Masele populare fduritoare ale

S ibiu 1 97 1 , p. 2 3 , 24 .
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au cer:ut · desfiinţarea impozitelor indirecte şi introducerea

impozitului

venit.
Se remar·că şi În programul o11ganizaţte1 P.S.D.

din B raşov

MIKLOS

d UJpă

cerinţa

de

·luptă a cla•sei muntitoare îrnpotriva ohelt:uielilor mil•itare şi a politki:i de răz
boi, care duce la accentuarea eX!ploatării

prin noi ta xe şi impoZ'ite. Expresia

acestei revendiicări a fost formulată pcin lUJpta pentru deza l'lmarea generală.
Desp re aliatul firesc al proletariatului, ţărăn im ea muncitoare, programul

am�ntea doar neceSlitat·ea includerii muncitorilor agricoli l a a!lli gurări de boală
şi accidente.

Cu toate că

aces t

prog ra m cupri rudea unele cerinţe de o f1d in ge ner al ale

mişcării social-democrate, fără a pre c iza saocini.\e i storice

ale

proletariatului

(cucerirea p uterii de stat, instaurarea dictaturii proletariatului etc.), a repre
zentat pentru muncitorii socialişti din Braşov un ţel de l uptă. El a servit drept
c ălăuză activităţii organizaţiei P.S.D. din Braşov, timp de mai mulţi ani.

La adunarea de constit·uire a fo9t ales un comitet din

16 me!mlbri , repre

zentanţi ai unm organizaţi·i profesionale ( sindicale), care să aibă misiunea de

a coniduce accivitatea organiza �iei în vederea înfăptuirii programului adoptat 10 .

011gani4•aţia P.S.D . din B raşov a desfăşurat o su :>ţ Înută activitate pen t ru

recmtarea de aderenţi prin prO!Pa,ga:n!da de la om la om şi prin Întruniri pu

blia, exeocimndu-şi în acest fel influenţa asu,p ra a numeroa.se or.gan izaţii pro
fesionale 1 1 . În cadrul adunărilor populare şi muncitoreşti se discutau probleme
ale ideologiei şi or·gan.izării partidului, neces.itatea organizării profesionale a
muncitorilor, lupta pentru dreptul de vot universal, pentru sărbătorirea zilei
de

1 Mai etc.12,

Pentru p01pularizarea p rogrannului şi scopului partidului, a mişcării social
democrate, mun:citorii socialişti din Braşov au constituit În anu l 1 8 98, un
"comitet pentru .presă " , care a hotărît editarea ,gazetei

"Er.ddyi N6pl<��p " (foaie

populară a11deleană) cu o ediţie în li·mba gerlffi ană - "Siebenbil rgi1sdhe Arbei
terz·eitung" . Autorităţile din Braşov,
acest organ de presă,
apar.i·ţ ia ziarul ui 13.

a

Sl

peria �:e de posibilitatea extin,derii prin

ideil o r so( iaJ.iste in rînpul muncitorilor, au interzis

1o

"Brass6 i Lapok" , anul III, nr . 132 din 16 noiembrie 1 8 5 7 , p. 5 1 1 .
Arh . st. Braşov, fondul Prefecturii judeţului Braşov (prezidenţiale), act nr. 109/ 1899 ;
act nr. 1 1 1 / 1899 ; act nr . 1 58/ 1899.
1 2 Arh. st. Braşov, fondul Prefecturii judeţului Braşov (prezidenţiale) act. nr. 160/ 1899 ;
" Brass6 i Lapok" , anul iV, nr . 204 din 9 septembrie 1898 , p . 3 ; anul V , nr. 10 din 13 ianu·
arie 1899, p. 3 ; nr. 85 din 14 aprilie 1899 p. 3 ; nr . 87 d in 17 aprilie 1899, p. 2 .
13 " Gazeta Transilvaniei" anul LXI, nr . 285 din 2 9 decembrie 1898 ; anul LXII , nr. -l
din 6 / 1 8 ianuarie 1899, p. 2 ; "Brass6i Lapok" , anul V, nr. 5 din 7 ianuarie 1899, P· 4-5.
11
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P roblema editării u n u i ziar sociali·st l a Braşov a fost reluată c u ocazia
conferinţei socialiştilor transilv ăneni de la Braşov, din J-4 iunie 1 900. Ai'c·i
s-a adoptat un proiect de hotărîre pel1'tru formarea unui comitet de redacţie,
care avea sal'lcin a să înfiinţeze la Braşov, un ziar soc·ial-<democrat în limba ro

mână şi Î·n ca7..ul În care condi ţiile permi t, să editc7.c şi un ziar în limba ger

mană14.

Printre elementele înaintate ale m i şcării so cia l -;dcmo cra te din B raşov, care

a u militat pentru ră·S1pîn:di rea ideilor socialiste, pentl'u o rgani z are a politică şi

profesională a
şan etc.15•

m

un cito l'lil or , se numărau so·oiali�tii KnaUer Victor, Ioan Foto

Un moment de seamă În dezv ol t area m işcării muncitoreşti şi socialiste din

Braşov, 1-a constituit Conferinţa Socialiştilor transilvăneni, care a avut loc în
zilele de J şi 4 i unie 1 900, În localul berăriei oraşului. La conferinţă au parti
cipat 46 de delegaţi ai organizaţiilor P.S.D. Din aceştia, 21 au fost reprezen
tanţi ai organizaţiilor din Budapesta, A·nina, Si,�hişoara,

Reşiţa,

'timişoara,

Sf. Gheorghe, Odorheiul-Se'cuiesc, Ţ,g. Secuiesc, iar 25 din o raşul Bra:şov şi din

alte localităţi ale districtului Braşov (Cristian, Prejmer, Hălchiu şi Rîşnov).

In

rindurile delegaţilor au fost prezenţi români, maghiari şi germani16•
În cadrul lucrăci1or s-au discutat conform ordinei de zi unmătoa.rele pro

bleme: raportul or,ganizaţiilor P .S . D.

,

chestiunea organizării,

n ală şi soc.ial-<lemocraţia, votul uni\•.:lrsal, presă. PrezenllÎnd

p olitica

n avio

rajportul

a·W�pra

activităţii organizaţiei din Braşov, muncitorul socialist Knaller Victor a arătat
faptul 'Că mişcarea SO'cial-democrată s-a dezvoltat de tÎJITlipu r iu în acest oraş,

·ca urmare a ră�pîndirii ideilor socialiste. De asemenea a prezentat condi,ţi,ile
grele în care îşi desfăşoară activitatea socialiştii, m.enţion�,nid f3jptul că, mai
multe adunăr.i populare, onganizate de aceştia au fost dizolvate, că unii socia

lişti au fost trirr. işi în judecată pentru că au difuzat manifeste sau au fost
amendaţi pentru poziţie revoluţionară în cadrul acfunărilor. A arătat de ase,.Brass6i Lapok" , anul VI, nr. 127 din 5 iunie 1 900 , p. 2.
15 Arh. st. Braşov , fondul Prefecturii judeţului Braşov, prezidenţiale, act. nr . 109/ 1899 ;

14

act. nr. 1 1 1/ 1899 ; "Brass6i Lapok" , anul VI, nr. 127 din 5 iunie 1900 , p. 1 , 2 ; nr. 101 din 3 mai
1900. Muncitorul socialist Kna ller Victor (calfă brutar) s-n afirmat în cadrul comitetului de con·
ducere al organizaţiei P.S.D. ca un element activ în munca de propagare a ideilor socialiste şi de
organizare a muncitorilor. Socialistul Fotoşan Ioan, muncitor s-a remarcat în această perioadă
ca un militant de seamă pe linia unităţii de luptă a tuturor muncitorilor indiferent de naţio·
nulitate. În cadrul unor adunări convocate de socialiştii braşoveni a vorbit muncitorilor despre
importanţa şi semnificaţia pentru clasa muncitoare, a zilei de 1 Mai, a zilei solidarităţii in
ternaţionale a celor ce muncesc
l e Conducerea organizaţiei P.S.D. din Braşov a invitat să participe la lucrările conferinţei
şi o delegaţie a socialiştilor din vechea Românie ("Brass6 i Lapok" , anul VI, nr. 127 din 5 iunie
1900, p. 1 şi 2; "Lumea Nouă", anul VI, nr. 39 din 9 aprilie 1900 , p. 4).
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menea că mi1şcarea social-democrată se dezvoltă şi cuprinde muncitori de toate
naţionalităţile.
Rapornul despre "politica naţională şi socia.lrs11n ul" , prezentat de munci
torul socialist Fr. Nemeth , cuprindea şi unele idei oportuniste, ce se. mani
festau la unii lideri din cadrul conducerii P.S.D. din Ungaria 17.
,foarte semnifi-cativă la această conifeĂnţă a fost poz�ţia socialistul:ui bra
şovean, Ioan Fotoşan. In cuvintarea sa, a adresat un apel călduros pentru
e nire În lUiptă a tuturor munt.itorilor, indileren t de na�ionalitaite, În care arăta

că "lma�hiarul, german.ul şi r·ominul, un Înţelegere trdbuie să unmeze ideolorgia

social-democ rată" 18.

Avînd o v.i zi·une clară a:sUipra necesităţii unităţii de ac

ţiune a ÎntregulU'i ,proletaiiat, socialisuul Ioan Fotoşan
să fie receptivi la ideea de unitate naţională .
.Prin problemele dezbătute

ohea.mă pc muncitori

şi prin pozi?a Înaintată a unor elemente so

cialiste, conferinţa socialişuilor transilvăneni de la B raşov . a adus reale contri
buţii la dezrv.o ltarea m�şcării mun1citoreşti din Transilvania. Faţă de hotărîrile
conferinţei În problema edită·Ăi unui ziar socialist romin în Tran�silvania, SQ

cialişuii din vechea Rominie se a10gajau să dea tot spri'j inul lor a:cestei acţiuni 19•
Ca unmare a mun�eii de agitaţie şi propa,ganldă de!!făşurată de SQoia},işti, în
scurt timp de la colllstituirea ·or.ganizaţiei, i deolagi·a m�şcăr.ii socia} ....democrate
s-a ră5f.p1ndit şi În alte loca:l�tăţi din d1strittul B.ra:şovului . În comunele Hăl
chiu, Cristian, RîŞnov şi Prejmer sint semnalate de autorităţi manifestări de
propagandă socialistă prin întruniri, adunări şi prin prezenţa unor organe
de presă centrale ale P . S .D.2D
Constinuirea Mgan:izav]ei de .}a Braşov a Panildu·lui soci·al-'Clemocrat a în
semnat un moment important in dez,vol ta:rea mil�ării muncitoreşti din B ra�şov,
la sfirşitu'l secolului al XIX-lea. Cu toate limitele ,sale, au'ariţia acestei organi

zaţi� poJiti.ce a proleuariatuh.1i b raşovean a marcat o nouă etapă in procesul de
răsp�nd:ire a ideilor socia.:l;i:ste în rîndUl} mun;citor.imii.

Prin acţiunile sale o�ganizaţia de la B raşov a mobilizat

muncitol'lii

la

luptă pentru imbună·tă.ţirea condiţiilor de muncă şi waţă, la cîştigarea unor

d repturi şi lilbertăţ.i clemocrauioce. Pe acea!stă cale a oontr�buit la creşterea c·on

ştiin�i de clasă a proletariatului, .Ia relidfarea necesităţii ot�ganizării muncito

rilor adt pe lin,ie profesională, dt şi tPOLitică.

17
18

Alexandru Porţeanu , op . c i t . , p. 248 şi 249.
.,Brass6i Lapok" , anul VI, nr . 127 din 5 iunie 1900 , p. 2 .
1 8 Alexandru Porţeanu , op . c i t . , p. 248 .
1 0 Arh. st. Braşov , fondul Prefecturii judeţulu i Braşov (prezidenţiale), act nr. 1 1 1 / 1899 ;
act nr. 109/ 1899 ; .,Brass6i Lapok" , anul V, nr. 166 din 24 iulie 1899, p. 3 ; anul VI. nr. 1 27
din 5 iunie 1900 , p. 1 . 2 .
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Fig. 2. Raport al autorităţilor referitor la activitatea orga•
nizaţiei şi a conducătorilor ei în anii 1898- 1899 ((Arhivele
Statului Braşov - fondul Prefecturii Bra)l ov).
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Fig. 1 . Crearea şi programul de activitate
al organizaţiei P.S.D. din Braşov (., Braesoi
Lapok" anul III, nr. 132 din 16 noiembrie
1897).
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Fig. 3 .

Raport al autorităţilor despre activitatea socialiştilor din comuna Hălchiu (Arhivele
Statu l u i Braşov - fondu l Prefecturii Braşov).
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Jenjcoe.k mc:g a t. bO xs-eu (vastrnap) del- ,
u�n 3 6rakor a • Vigad6• vendeg16beu tat� ;
tando munkas-gyiilesen. Napir�ad : 1, A s::ro - 1
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indoka. 2. A S%('l'V r::.kc:des. 3· Kerdeselc es
.

kă&part ::o-as

in�tv�yok.

Fig . 4 . Relatllre privind activitatea Comitetului de
conducere al organizaţiei P .S . D . din Braşov " (Brass6 i
Lapok" , anul V, nr . 10 din 13 ianuarie 1899).
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Fig. 5. Relatare referitoare la activitatea
socialiştilor din Braşov, pentru ed itarea
unui ziar muncitoresc ("Brass6i Lapok",
anul V, nr. 5 din 7 ianuarie 1899) .
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Fig. 6. Relatare despre atitudinea socialiştilor faţă de inter•
zicerea editArii la Braşov a unui ziar muncitoresc (,.Gazeta
Transilvaniei"), anul LXII, nr . 4 din 6/ 18 ianuarie 1899).
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Fig. 7. Relatare despre acţiunile socialiştilor
din Braşov în vederea sărbător irii z ilei de 1 Mai
1900 (,.Brass6 i Lapok anul VI, nr. 101 din 3
mai 1900).

https://biblioteca-digitala.ro

>
o
..
..
..
1:0

....

�
1
N
�
c
..

·=

>
o
..
..
..
1:0

.S >

-u o
""

O. I:Qe
(/)

�

.!:!

.....
..

. !:!
c

�
o

··r-_)

https://biblioteca-digitala.ro

ştii.

Qiua de i eri�

' ţera,
l dju
'

•

·

a.u s(;rbatlo

Braşov. Ei

agere demonstra
l oraşu lui nu Je·a
ialiştii au apelat lâ .
. permis ���curs
vico�şpanul, d6r . ueelta a aprobat dispo
siţla. poliţiei. L� cerere li-s'a conoes se
finA o adunare popg'rală c u un singur
·putret de ·progr;nn ! "S'6rblt6rea universală
Il mttrtoit�rito r." La adtmare a u participat
cam 800 p ersone. Uecu:rsul adunării a fost

)loi�t.it. După ameqf; in piaţ� Prundului
,
' dtn Sohf3ÎU se adulUlri\. socialiştii in tu1m�r :
�fott.e maTei pe$te ,400., Potiţ.ia. bănuiat că ;
·
ttHştif.,., tot�J · weu . s� detuonstreze, a :
t <t�J -''Il
'·· � ' 4tl pr-ecautiune.
ti'l- av,.
:Scot ftatnur-a roşie
· lea
te C,etate, fAo�nd
·

·

mar�

şia şi ·a�·

�IltJst.
·.ar�s

ou
a

greutat.e

·

a

�q)le&tte�e flanu.•ra
s'Oie� . >unii din uj· �mut·

.pietri

Fig . 9. Relatare privind aniversa
rea zilei de 1 Mai 1 903 de către
muncitorii socialişti din Braşov
(.,Gazeta Transilvaniei" din 3 mai
1 903)

.atnrprt\' poliţj�tilor. Un po·
fuşt rluiţ." . Dfo socia.li'l'tJ Ontll s'a

·cu .un

J>i�iot. rupt şi

:rf�t f.a spit�J.

a

fost tranapor�

PAnl spre s.�ră a hlst linişte.
lţrl 7 6re fn$� o: mul,it'fl& n enum�rat!

poat�zl ttlaintea 1<>-a1ului poliţiei, unde,

ij•llt\t(41\d �cet:Urâ 'Hb�tartHl celor

,� 1-itl. . -cP.pit.nat�t hrcr�t şi aici
Jall\l'UI1e. Peti.tru 'ţin�r�a ordinei
a

,

��·ja-nda..rmi.
·.�ştf olllfl şi

a.

art!s·

pr

•

recuil'at

ta dispo iţie 4 poli
oei�lalţt . sergenţl de poliţie.

a

. avut

cu

tQ�ret că seta_ se vor p rod uce ea
l a recuirat dou� compănH
clpitltlatu
, .
;ţ'.
. J. ....
�
•
de tn)bţie j ·O .Qompaţtte s'a postat matntea
'e dificiului peli'fiei. - In ;Urma acestor mesuri
�nsrgi�, socialiştii , ;11 'au avut încătrău şi
,_

e,

· $}au

10°

�

'

f mprlş.t iat.
"

<

•

•

·

••

·

https://biblioteca-digitala.ro

BEITRA.GE BETREFFEND DIE GRONDUNG DER ORGANISATION
DER SOZIALDEMOKRATISCHEN PARTEl
IN BRAŞOV (KRONST ADT)
(ZUSAMMENFASSUNG)

In cler Arbeit wi·rd au.f Grund. von ArohiV1dokumenren und zeitJgen oss i
schen Pre9seberichten ein wildh'liger .Ahsdhnitt in cler polit��en Organi,si erun g
cler A rbeiter aus Bra:şov (Kron:staJdt) untersuoht, uniCi zw a r die G ru ndung cler
ortlichen Sektion cler Sozialdemokratischen Partei Ungarns.
Die K w n s tăd ter ArbeitC"r, die eine alte Kampf- un'cl 0 flg anisierun�st r adi 
tion hanen, legte n am 14. Noveimber 1 897 den GrunJdstein einer neuen Kampf
fo r matio n - cler Organisation cler Soztia�cletmokrat�schen Partei, die in ihr
Programm mehrere demokratriscihe Fofide nungen aufnaihm.
Dank cler von clen Sozial�sten gefi1hrten Agitations- .unJd P ro:p aganda tăti g 
!<eit verbreiteten sich die sozialdemokratischen Ideen sowohl in Kronstaclt, als
auch in einigen anderen Ortooha;ften des Kronstădter Komitates, w,ie z. B.
Hălohiu (Hddsd onf) , Pr ejmer (Ta rtl au) , Cristian (Neusta.dt) und Rişnov
(Rosenau).
D,j·e Kronstăldter Ongani'Sation cler SozialidemokradSJohen Partei mobili
sierte die .Arbeiter durch ihre .Ak tionen Ztlliln Kampf frlir die Erl ang ung von de
mokrati'sdhen Reohten urud Frevheiten, unJd trug wesentli�eh zur Venbreitung
cler soz;:ialist�sohen Meen in den Reihen der .Arbeitersdhaft von Kron:starlt hei.
Die Grlindu111g dieser Onganisa,tion b ecleu te t einen wildhtilgen Sdhri tt in cler
Entwicklung cler .A flbeiterbeweg�ung in Kromtarlt am EnJd e iCles 1 9. Jaihnhunderts.

VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN
Abb. 1 . Be::icht uber die Grundung und das Programm der Kronstădter Sektion der So:z:ial·

demokratischen Partei in der Zeitung .,Brass6i Lapok" (Kronstădter Blătter), III. Jahr·
gang, N r . l32 vom 16. November 1897.
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Bericht des Kronstadter Obergespans an den ungarischen Innenminister iiber die Tatig.
keit der Kronstadter Sozialdemokraten in den Jahren 1898- 1 8 99 (Staatsarchiv Kronstadt)
3. Bericht des Oberstuhlrichters des Unterlander Bezirkes, iiber die Tătigkeit der Sozia
listen in Heldsdorf (Staatsarchiv Kronstadt)
4 . Einladung des Komitees der zwanzig Vertrauensmanner der "Kronstadter Arbeiter
partei" zu ei ner Arbeiterversammlung am 1 5 . Januar 1899, in der Zeitung "Brass6i Lapok" ,
V . Jahrgang, Nr . 10 vom 1 3 . Januar 11!99.
5 . Bericht iiber den Versuch , in Kronstadt eine Arbeiterzeitung herauszugeben , in der
Zeitung "Brasso i Lapok" , V. Jahrgang, Nr. 5 vom 7 . Januar 1899.
6 . Bericht iiber die am 1. Mai 1 900 in Kronstadt von den Sozialdemokraten abgehaltene
Volksversammlung, in der Zeitung "Brass6i Lapok" , Jahrgang VI, Nr . 1 0 1 vom 3 . Mai

A b b . 2.
Abb.
Abb.

Abb.
Abb.

1 900.

Bericht liber eine Arbeiterversammlung, bei der gegen das Verbot des Erscheinens der
sozialistischen Zeitung Stellung genommen wurde, in der . ,Gazeta Transilvaniei" (Zei.
tung fUr S iebenbiirgen), LX II. Jahrgang, vom 1 8 . Januar 1 899.
A b b . 8 a , b , c Bericht der Kronstadter Polizei an den Vizegespan iiber d ie lntensivierung
der sozialdemokratischen Tatigkeit in den Jahren 1 902- 1 903 (Staatsarchiv Kronstadt) .
A b b . 9 . Bericht liber d ie Feier des 1 . M a i 1 903 i n Kronstadt , in cler Zeitung "Gazeta Trans il·
vaniei" , LXVI. Jahrgang, Nr . vom 3 . Mai 1 903 .

A b b . 7.
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SCRISORI BRAŞOVENE INEDITE,
MARTURII ALE COLABORARII ROMÂNO-SLOVACE
IN MONARHIA AUSTRO-UNGARA
de VALER l A CALI!\lAN

În diferite arhive braşovene 1 se păstrează scrisori ale unor personalităţi
cehe şi slovace, adresate românilor, dovezi de col aborare culturală şi politică
şi mărturii de prietenie, idealuri comune puse în slujba libertăţii şi a dreptăţii
�ociale, desprinse din semnificative episoade de trăire În comun În monarhia
austro-ungară.
s�risorile inedite ale sloya;:ilor2, care formează obiectul l u : rării pre
zente, scot în evidenţă două lucruri : prieteniile născute între �i.d urile închi
sorilor din Seghedin şi Vâc şi rolul avut de şcolile româneşti din Braşov în
�usţinerea luptei comune de afirmare n aţională a celor două popoare.
Viaţa din închisoare a fost un puternic factor de cimentare a legăturilor
român o-slovace. Şcolile braşovene au strîn s aceste prietenii, punîndu-le în
<lujba cul turii şi a libertăţii popoarelor.
În Închisoarea din Scghedin şi-a ispa ş n pedeapsa de un an închisoare,
în 1 89 J - 1 894, zia ristul, poet şi om politic slovac, Svetozar Hurban-Vajanski3.
1 Braşovul păstrează in mai multe. arhive material documentar cu priv ire la legătur ile
român ilor cu popoarele Cehoslovaciei. In Arhiva Mureşen ilor se găsesc scrisori ale lui Ioan
Urban Jarnik către dr. Aurel Mureşianu , corespondenţa lui Francisc Schuselka cu Dr. Aurel
Mureşianu şi documente cu privire la vizita unui grup de braşoven i la Praga în 1 89 1 . În
colecţia ing. O. Vătăşan se păstrează scrisori de însemnătate biografică a le lu i Ioan Urban
Jarnik. În Arhiva dr. V. Branisce, mapa "Slovacii" , în păstrarea fam iliei, se găsesc scrisori
ale unor personalităţi slovace. Materialul utilizat în prezenta lucrare aparţine acestu i fond .
2 Slovac i i amintiţi în această lucrare au desfăşurat activităţi politice difer ite, progresiste
sau reacţionare. Lucrarea de faţă nu-ş i propune să le analizeze activitatea , nici cel puţin să
stabilească lim itele gîndirii lor politice. Ea se mărgineşte să semnaleze un s ingur moment din
activitatea lor , moment caracterizat prin ideile exprimate în scrisorile pe care le reproducem .
" Sve tozar Hurban-Vaianski ( 1 847- 1 9 16) poet, publicist ş i om politic 5lovac , fiul revo
]uţionarulu i Iosif Hurban ( 1 8 1 7 - 1 883 ) . Ca poet adoptă numele de Vajansk i . A fost redactor
al mai mu ltor ziare slova ce : "Narodnie Noviny" , ,.S iovenske Pohlady" , "Cernoknaznic" .
Pentru activitatea sa ziaristică a fost condamnat la un an închisoare, pedeapsă pe care ş i-a
ispăşit-o în 1893 - 1 894 în temniţa din Seghedi n . Moare în 1 9 1 6 , fără să vadă naşterea Ceho
slovacie i . În 194 7 , la centenaru l naşterii lu i , Charles Vigh , în articolul apărut în "Revue
d'Histoire comparee" , XXV, tome V , _-nr. 2 , p. 278-280, intitulat Sveto:rar Hourban Vaians k i ,
pe lîngă criticile c e i l e aduce, îl caracterizează astfel : "le plus remarquable politicien, ecri
vain et publici�ţţ s)m�aqui de l 'epoque d'avatlt guerre . Il a marque de son empreinte aussi
b ien l 'evolution du nationalisme slovaque a la fin du siecle passe que l ' activite du meilleur
_ q!Jqţidiel1 . slovaque les Narodnie Novitly" .
_
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inchisoarea din Seghe
lui dr. Valeri,u Brani·sce,

Condamnat pentru un delict de presă, el adresează din
din,
1

la

21

august 1 89.3,

o scrisoare in limba ge11mană

cl:ent ieşit din acea temniţă. Scri,soarea conţine o seamă de informaţii dcSJprc

tovară�ii deţinuţi şi, in

limbaj

cilfrat - pentru a putea S'Căipa de rigo rile cen

zurii - strecoară indicaţii de51pre soţia sa, pentru a-i

inles.ni

o imtlnire

cu

dr. V. Branisce. Textul - in traducere românească - este următorul:

"soţia
mea Îţi trimite salutări, deşi nu te cunoaşte şi nu le meriţi. De astăzi este la
băile Lucski În comitatul Lipta, poşta Rozsahegy. l-am scris multe despre Bi
besco4 din Braşov, aşa că te-a reţinut. Salut pe dr. loan5• Aştept scrisoare". Cit
l-a impresionat pe tînărul de 24 de ani figura luptătorului slovac, reiese din
reportajul

Seghedinul,

scris de dr. V. Branisce la ieşirea din inchisoare şi publi

cat în 14 foiletoane ale "T rihunei "6 din Sibiu, s.ub pse<ll'CLoninnul Bi'll - A-Zam,

În septembrie 1 89 .3. Dup ă ce zug răveş;.e Închisoarea şi deţinuţi�,

au�or.ul

ri

face următorul portret : "Cea mai simpatică figură a temniţei este însă Sve
tozar H urban- Vajanski, iubit şi de adversarii săi p olitici şi naţionali. Suflet
mare de poet, impresionabil, veşnic agitat, plin de dor de libertate, de dor de
muncă - ţintuit locului, condamnat să nu poată lucra nimic. Liniş,tea îi lip
şeşte, orice lucru mic îl agită, observi numai că nări/e-i fine se umflă. N-are
stare în loc, începe să expună lucruri - în mijlocul expunerii se opreşte, căci
simte că e ridicol a te zbuciuma. pentru caJR.'e care stau departe . . . departe de
tine, deşi sufletul tău e legat de ele. Cînd îi vine de afară vreo vizită caută
să fie vesel. lşi aduce cum poate toaleta În ordine, trece de două ori cu de
getele prin păr şi barbă şi zîmbind se prezintă 'oizitatorului. Principiul său
este "A neboj sa Segedina" . lrntr-o după anr.iază şedea mîhnit pe pat, chiar
primise de la soţitl 5tl o epistolă - eu şedeam vizavi pe un scaun. Tăcerea
domnea. 1 mi era greu să privesc la el, căci simţeam în m.i.ne ecoul luptei groaz
nice ce � petrrecea în el, căutam să mă distrag cu cercuri de fum ce ieşeau
din pipa mea - acum aveam deja şi eu pipă şi pustiiam la tutun naţional ma
ghiar. Deodată sare În sus, ·priveşte agitat la \ml.ne, tnările--i t;remură: "Du
Rumane, einrn Freiheit'shelden kann .idJ mir nur e.ingesperrt vorstellen. Es
lebe die Freiheit, wir konnen 5terben7. " 1 se umplură oohii de lacrimi. Liniş
tindu-se apoi zise că nu-l doare ,nimic aşa mult ,ca aceea că nu poate lucra
nimic, nu poate face nimic, vegetează de pe o 'Z.i pe alta şi simte cum îi
4 Nume fictiv pentru a deruta cenzura. Este vorba de dr. V . Branisce.
5 Dr. Ioan Raţiu, preşedintele Partidului Naţional Român.

8 Vezi "Tribuna" , X, nr. 206, 207, 208 , 2 1 0 , 2 13 , 2 16 ; 2 1 7 , 2 1 9 , 2 2 1 , 223 , 225 , 227,
228 , 229, 17/29. IX- 14/26. X. 1893 .
7 Mifi romdnel Pe un erou a l libertifţii mi·l pot . imagina numai intre .:ăvoare ! Trăialed
li bertatea, noi putem muri! (Traducerea autorului).
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scad, cum î i pier puterile. "De familie nu mă doare aşa, nu, căci ştiu că şi ea
este gata de sacrificiu. C-a şi mine, suferă şi \ei dimpreună ou mine, cauza
pentru care suferim prin sfinţenia ei ne dă putere să suportăm toate . mi-i
dor însă să văd zorile învingerii, mi-e sete grozav de sete să gust libertatea
popoarelor
"Bietul Hurban! suferă şi tace, jumătate de an a Împlinit, mai
are o jumătate lungă .
Lungcz .
În 17 februarie 1894 îi va suna ora elibe
r,zrii. Cînd va suna însă ora eliberării poporului său pentm care suferă?"8
Repo r t aj ul citat este o mărturie putern i c ă a legăturilor dintre româ n i
Şl slovaci - în l upta lor comună p en t nu l ibe rt a t e l eg ă nu r i care s a u întărit
ş1 sUJdat Între zidurile încth�sarilor din mona rhie
Tot din Înlchisoarea SeWtedinului avem scns-o area l lllp tăto r-u l ui slovac
Andrei Hlinca9. Scri·să la 23 februa ri e 1 9 1 0, zi u a el�berării lui Hli.nca, acesta
adresează un bun rămas unui tovarăş de închisoare român, care în timpul
detenţiei sale a fost de două ori î n oh is l a Seghetdin şi ;pe c are îl părăseşte În
acel moment, lăsîndu-! î n temniţă. Hlinca scrie în l imb a r:o:mână, limbă învă
ţată - după cum însuşi ne-o mărouriiSeşte
"intre zidurile ac este mohorîte" 10.
Conţinutul acestei scr-isori coniStituie un dooUJmefl't al prieteniei şi colaborării
dintre r-omâni şi slovaci : " Numai pe mine Nestoru robilor ai găsit cel neschim
bat şi neclintit. Nu e drept, eu Însuşi mă înşel pe mine! Şi eu m-am schimbat,
sînt mai bătrrîn cu 27 luni grele şi neplăcute, părul meu s-a încărunţat, frun
tea mea bărbătească s-a brăzdat, am petrecut aici trei primăveri cu oredinţă Î.n
viitor mai mîngăitor, mai de geabă. Cîte ori am cîntat "vină cinea (sic) pri
măvară, fi-va H. liber iară", dar ci,ne .nu fost liber iară '0-m fost e�; acesta.
_

_

_

_

_

.

_

.

_

,

-

.

-

8

"Tribuna" , X,

nr .

208 , 1 9 . IX/ 1 . X. 1893 .

9 Andrei Hlinca ( 1 864- 1938), om politic slovac, preot catolic. Î nainte de 1 9 14 a în

fiinţat Partidul Poporului, dintr-o fracţiune a Partidului Naţional Slovac. În calitate de con
ducător al acestui partid , a produs dezbinări între ceh i şi slovaci . După moartea lui Hlinca,
partidul lu i a devenit partid fascist. Închis in ma i multe rînduri pentru naţionalismul său
dinainte de primul război mondial, suspendat din biserică pentru că în rugăciunea " Salve
Regina" a intercalat un pasaj privitor la poporul slovac, judecat de instanţele bisericeşti şi
de cele civile, activitatea politică a lu i Hlinca a avut un deosebit răsunet în presa românească .
"Drapelul" VII, nr. l l4 , 1 17 , 1 26, 129 din i907 ; Vlll, nr. 78 din 1908 ; X , nr. 16 din 1 9 1 0 . Î n
literatura română este evocat de doi tovarăşi din inchisoarea din Seghedin : Ioan Lupaş, Amin
tiri din inchisoarea Seghedin, în Paralelism istoric, Bucureşti, 1 93 7 , p. 29- 3 1 ş i Gheorghe
Stoica, Calvarul unui gazetar, Orăştie, 1 930, p. 144 . Figura lui mai este evocată de Seton
Watson, Corruption and reform in Hungary, p. 106 şi Racial problems in Hungary , p. 33 1-35 1 .
1 0 Despre împrejurările î n care a învăţat Hlinca româneşte găsim următoarea informaţie :
.,Hiinca, inchis la Seghedin nu poate lua contact cu slovacii închişi şi îşi petrece titnpul
in so detai:ea lui Mărginean din Crăciunel , de la care a învăţat româneşte" ("Drapelul", VIII,
nr . 1, din 1 908) . Gheorghe Stoica spune în op. cit . , p . 143 : " Iar citeva luni mai înainte de
sosirea mea acolo, îş i încheiase ciclul de şase luni primarul din Crăciunelul Tîrnavelor, nenea
Ion, profesorul de limba română al preotului slovac Andrei Hlinca".
·
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Rîruiunele, mtzlinu uostru, fluturii ne-au lăsat aici - chiar şi coaliţia guver
uului mare naţional ne-a lăsat aici şi noi încă aşteptăm aici răsăritu soarelui
libertăţii noastră naţională. Cît[eJ gînduri, dureri trupeşti şi sufleteşti am aici
Îngrop,u În Erzsebetliget şi sub pom lui părinte Lucaci
La urmă te las
eu! Dragă frate bun, eu mă duc în vălmăşeala vieţii nuştiind ce mă aşteaptă
acolo dint r popo r al meu. Te las aici doară trupeşte, numai sufleteflej noastre
'1/or rizmânea reunit,! împreună cu lanţu suferinţei, d ragostei şi muncei pentnt
d1 epturile lzeamuri,fo r ai noştri. Te rog, zi fraţilor odraslei lui Traian .că bătrî
nul frate al vostrtt slovac, nestor robiilor, s-a învăţat foarte mult de la voi,
şi niciodată nu vă va uita. Poftesc îţi frate şi fraţi tuturora să vedeţi răsăritu
soarelui dreptăţii, lib er t ,zţii , frăţietăţii şi egalităţii în ţara această nefericită.
Din snisorile inedite ale gazetamlui slovel'c Izidor Zsiak 1 1, tovarăşul de
Îndhisoare al lui dr. V. B r a n i scc la Vac, se d eSiprillid mănur.i i ale respectului pc
care îl aveau slovacii pentru llllp tăuorii români. Paraldi's•m ul luptei românilor
şi slovacilor reie'c şi din s.:ri:s.orile lui G. Au.gustini 12, în f oc at mi li tam pentru
stf'lÎngc·rea rîn1durilor Între popoa rdc s.u.bju1gatc din monanhia habsbungică. Pas-a
j ul ce um1ează, dintr-o S�.:ri;oarc adresată de Augustini din Budapesta lui dr.
\ . B ranis.:c, re:lac,mul "Tribunei "' din Sibiu, b 6.XI.1 89_>, scoate la iveală
colaborarea româno-ISlova,că pentru realizarea unui fl'ont comun de Iuptă a
popoa•relor din monarhie: "Atîta am bombardat pe slovacii spre a se duce la
sbbii, încît vinerea trecută au trecut prin Budapesta Mudron şi Ştefanovici du
cîndu-se la Novisad. Azi dimineaţă s-au întors aci şi am petrecut cu ei ll/2 ceas,
pînă la plecarea lor acasă. Au reuşit În demersul lor. Sîrbii au desemnat al doi
lea delegat şi comitetul executiv al congresului are să se întrunească în curînd.
Vă voi povesti toate şi veţi fi hzcunoştiinţaţi pc deplin atît din partea slovaci
lor cit şi din aceea el sirbilor. A i noştri clU a/lat şi cauZcl pentru C<ll"e si rbi i
pînă acum steteau ·în rezervă, nemişcaţi, nepricepuţi.
11 lzidor Zsiak, poet ş i ziarist slova c , condamnat in 1896 la şase luni inchisoare pentru
un articol apărut în "Narodnie Noviny" . Amănunte despre legăturile lui Zsiăk cu V. Branisce
sînt relatate în lucrarea memorialistică a acestuia din urmă , în curs de apariţie la ed itura
M inerva.
1 2 Qustav A ugustin i ( 1 85 1
1 900) , patriot ş i public ist slovac , născut la L iptovsky Svaty
Nikulas. A studiat matematicile la Praga şi a fost întemniţat pentru activitate patriotică . După
e liberare , în anul 1885 , se refugiază la Bucureşti, de unde colaborează la "S lovenke Pohlady " .
Î n 1 8 9 1 trece în Transilvania ca redactor l a "Tribuna" d i n S ibiu ş i secretar a l lui dr. Ioan
Raţiu. Militează în scris pentru naţionalităţile oprimate din monarhie . În "Narodnie Noviny"
d in Bratislava , publică articole despre acţiunile româneşti. În 1897 trece redactor la "Tribuna
Poporului" , la Arad. În 1899 se întoarce pentru scurtă vreme în S lovacia. Moare la Arad in
1 900. "Mormîntul lui Augustini se bucură şi de doi brazi ur.iaşi trimişi din Slovaci;� de către
sora sa , · ea un simbol de veşnică amintire slovăcească" (Vez i : Vasile Netea , Un s lovac. ziarist
român : Qustav Augustini , in . . Transilvania" , 75 , nr. 6-7 , iunie .- iulie 1944 , p. 4 20-429 ;
Lucian Boia , A c t ivitatea ziaristului s lovac Q ustav Augustini in Trans i l t•ania (J S93c-,l 900).i, in
,;Studii" , 23 , nr, 5 , 1 970 , p. 9 1 5.,-..,. 9 26.
, .
·
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Colaborarea româno-·s lovacă a dat roade 13• Mulţumită raporturilor din
tre români şi slovaci - raporturi Întărite Între zi!durile În1C'h isorilor - şi a
respectului rc.:itproc existent, Între c�le două pqpoarc s-au infiripat multe
acţiuni comune. Pro::es11J Memorandului, u01de s-au prezentat şi a-p ărători
slovaci şi sirbi, Congre!sul naţionalităţilor, organizarea partidului şi clubului
dieta! al naţionalităţilor sînt aqi.uni comune care au avut ca s � op şi rezul
tat final destrămarea monarhiei austro-ungare.
Între aqiunile comune se desi)Jrinde şi rolul liceului românesc din firaşo\'
pentru salvarea elevilor slovati, exmauinrlati din şcolile de stat maghiare.
Li,ce-ul din Braşov se mindreşre că in promoţia anu.J,ui şcolar 1 895/1 896
îşi troce bacalaureatul cu menţiunea "matm cu bine" marele poet slovac I van
Krasko, pseudonim lirerar al fostului elev braşovean I anko Botto.
Peri1peţiile ele·vilor slovaci, siliti să părăsească plaiurile natalc, pentru
a putea termin a şcoala şi obţine o califi-c are sint puse În a-devărata lor !UJmină
de aceste scrisori inedite braşovene. G . A ugustini, Î ntr-o scrisoare din 1 . 1 1 . 1 897
comunică următoarele lui dr. V . Branisce, proferor la B raşov : "Desigur ai
citit În foi că la gimnaz.iul din Stiavniţa (Selmecbănya) s-<1 descoperit o nouă
"conspiraţie panslavistă" printre şcolarii slovaci naţionali de acolo, cam 4550 la număr. Se Înţelege: se adunau la olaltă, citeau Nâr. Noviny, cărţi
slovăceşti etc. S-a pornit bine Înţeles trei jertfe celelalte vor urma, precum
Îmi scrie secretarul comitetului nostrru naţional, de .fa care tocmai azi primesc
o scrisoare În care Îmi comunic<! aJmănuntele, trimiţîndu-mi totodată şi ates
tatul de pe cele dintîi .J luni al .unuia din cei trei băieţi .excluşi. 1ată cum
sună observaţia respectiv,"i din atestat: " Hecsko" Gyula erkolcsi magaviselete
,z mâsodik idăszakban
rosz. 11 lyceumi torvenszek itelete kăvetkezteben az
intezetet 1 897 jan 28an kentelen volt elhagyni. Az eltavolitas oka: titkos t ot
tarsasag lhesitesere iranyzott torekvh
Kelt Selmecbânyân 1 897 28 an
}ERSOVICS KAROIY
lyc. igazgat6l4
1 3 Sub titlul Solidarita tea româno-slot•acă , apare în .,Tribuna" , X, nr . 2 1 2 d in 2.J IX/6 . X .
1893 următoarea informaţie : "Slovac ii văzînd c ă relaţiunile între ei ş i n o i î n viitor vor f i
tot m a i strînse ş i spre a dovedi c ă înţeleg p e deplin importanţa acestor relaţiuni s-au decis
a-şi trim ite copiii lor la gimnaziile unde vor putea învăţa româneşte. Cu deschiderea anu lui
şcolar au venit doi băieţi slovaci în S ibiu să studieze aici la gimnaziul săsesc , iar pe anu l
viitor s-au anunţat deja 1 0 , parte pentru S ibiu parte pentru Braşov . Ne bucurăm mu lt de
.
acest semn al înfrăţirii roinânci-slovace" .
1 4 Conduita lui Iuliu Hecko , in trimestrul doi, rea. În urma sentinţei consiliulu i de judecată
a liceului , a fost silit să părăsească instituţia la 28 ianuarie 1897 . Motivul eliminării : · inc�r
care de a înfiinţa o societate secretă slovacă . Stiavn iţa 28 ianuarie 1897 , Jersovics Kă.roly,
direetorul liceului.
,

,
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Comunicîndu-mi acestea, p.rietenul mă roagă În cuvinte stăruitoare să îmi
dau silinţa a băga pe aceşti trei unde la un gimnaz�u oarecare: românesc ori
săsesc, pentru a nu pierde anul şcolar. Cam greu, �nu-i aşa? Aici la saşi nu-i
primesc, asta o ştiu d>im ainte din experienţă proprre, iar la IVoi? ,nu ştiu ce
veţi zice; eu nu-mi pot î nchipui cum HN •putea. p,rietenul meu 'adăuga: "Dacă
11u s-ar putea altfel" atunci cel puţin să le fie 1permis băieţilor a fi1gura 'ca
şcolari particulari în conspect, să cerceteze regulat prelegerile şi dacă la sfîr
şitul anului ar depune examen, să capete testimoniul?
lmi îndeplinesc datorinţa împărtăşindu-ţi acestea dîndu-mi pe deplin sea
ma de prospe<:te minime că le-ar folosi ceva băieţilor un astfel de expedient.
Faceţi cum credeţi că este mai bine.
Oare u-ar fi mai consult să meargă la Beiuş?
Scrie, te rog, imediat MU '1'7'Ue, 5au lui Hurban 15.
Eu voi încerca aici la unguri.
St rîngeri de mînă ·cordiale la toţi şi ţie mai ales 1de la
Al tău cu iubire
G. A UGUSTIN!
Ceea ce Augustipi consi•dera inlJposilbil, a fost posibil pentr,u b raşoveni.
Anuarul liceului din anul şcolar 1 896/1897 îl menţionează pe Hecko Iuliu,
născut la HJJdmS\banya, ca elev in el. a VII-a cu situaţia şcolară neincheiată.
Se notează În drejptul clJJsificării "neexami nat". Dir�gintele cla:sei era dr. V.
Branisce, iar director, V�i pgil Oni�iu.
La 1 0 martie 1 897, deci o lună şi 9 zile după scrisoarea lui Au,�UIStini,
îi a'cl·resează lui dr. V. Bra.n�sce o scrisoare reda'ctată în lilmba maghiară
Izidor Ziak. lată OU!pr:inw.J scrisoflii în traiducere:

Turciansky Svaty Martin, 1 897, martie 10
STIMATE DOMNULE PROFESOR,
Ştiţi prea bu�- ·t:ă nu vorbesc strălucit nemţeşte, iar - d.m păcate n-am Învăţat încă româneşi�, de aceea scriu in această limbă.
Jf-am bucurat mult cînd am uflat că bietul nostru orfan eliminat, Hecko,
a ajuns pe mâna domniei voastre, domnule profesor. La Vac aţi binevoit
să spuneţi odată că dacă am avea liceu, aţi 1veni să ·propuneţi la .noi, weo
doi ani. lată acum s-a îndeplinit întru cîtva această dorinţă, deoarece aveţi
un elev slovac . Vă rog să-i fiţi tată bietului orf'ttlt, deşi ştiu că va Întîmpina
_
greutăţi la Învăţătură..
13 Este vorba de Hurban-Vajanski.
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Noi sîntem tot În aceeaşi situaţie. Dacă învaţă copiii noştri să scrie
slovaca, sau numai doresc să citească slovăceşte, �îm 1eliminaţi. Aceasta e
crima lor.
Deşi ştiu că d.irectorul a fost dispus să primească numai un băiat , totuşi
îndrăznesc să mai adresez o cerere: nu aţi putea primi În clasa a VII-a încă
un elev eliminat din S[liavniţa? Se numeşte Bulovsky şi 1acum este azet, la
tatăl său, deoarece n-au voit să-l prvmească trei diJcee luterane, la care se
prezentase.
Dacă nu este posibil acolo, rvă 'rog să ne î·ndr<Umaţi spre un liceu român
sau german, unde am putea trimite b�tul.
ln spe.rt�nţa, domnule pr:ofesor, că \nu ne veţi lăsa ISă aşteptăm prea
mult răspunsul dtră şi ne veţi comunica d•acă băiatul poate veni la dtră, sau
unde să încercăm
Rămân al dtră devotat
ZIAK IZ/DOR
Anua rele şcoli·l.o r româneşti din Braşov ne atestă nurmele următorilor elevi
slova•ci :

1 . lanko Botto, m arele poet al Ceho!>lovaciei lvan Kra-sk.o, şi-a trecut baca
1 895/1 896. În volumul I al operelor com

laureatul la Braşov în anul şcolar

plete ale poetului16 se menţionează dragostea l ui braşoveană, tînăra Sofia Stă
nescu, şi versurile închinate Braşovului. De pe Tîmpa, culmea cea mai înaltă
care străjueşte şi ocroteşte oraşul, poetul cuprinde cu privirea zarea întinsă,

gîndurile îi fug departe la fraţii săi care vor să fie liberi şi stăpîni pe plaiurile
lor natale 17.

Iuliu Hecko, înscris pentru prima dată lra B raşov în ci. a VII-a în anul
şcolar 1 896/ 1 897; el termină liceul În 1 899 cu menţiunea "bine" şi îşi ia
2.

bacalaureanul 18.
3.

/van Kovac, din

Lukoviste unmează da:sa a VII-a în anul

1 898/1 899,

fiind clasificat cu menţiunea " foarte bine", şi îşi trece bacalaureatul 19.

4. Ioan Gustav Cipka din Tisokz urmează clasa a VII-a în anul 1 898/1 899,
clasiifica•t cu "bine"

iar anul unmător tenmină

li·ceul şi îşi trece bacalau

reatuJ 20.
1 8 Soborne dielo Ivana Krasku, Bratislava, 1966.
17 Aurel Mailat, Poetul slovac Ivan Krasko fost elev a l Liceului nr. I din Braşov , i n

Anuarul L iceului Nr. 1 din Braşov, Braşov, 1969, p . 123- 125.
18 Andrei Birseanu, Istoria şcoalelor centra le române, Braşov, 1902, p . 576 ş i Anuarul
XXXIV, pe anul şcolar 1897/1898, p. 150 ; Anuarul XXXV, pe anul 1898/1899, p. 173 .
19 Andrei Bârseanu, op. cit., p. 576 şi Anuarule XXXIII (1896/1897), p. 153 ; XXXIV
( 1897/ 1898), p. 150 ; XXXV (1898/ 1899), p. 1 73 .
2 0 Andrei Birseanu, op. cit. , p . 577 .
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5.

/lndrei Horvat din V arad-Velenţa îşi
l\1cesta

a

trece bacalau reatul

în sesi·unea 1 900 2 1.

fost ajutorul frăţesc dat de şcolile braşovenc tiner·i·lor slovaci

persecutaţi, dîndu-le pos.�bilitatea să se califice, s.pre a-şi sluji poporul . Iar
unii din tre ei şi-a-u ÎnSicris numele p-rintre cei mai i luştri raprezen ranţi culturali
ai Cehoslovaciei contemporane.

P ublicarea scrisorilor prezen te con'st·ituie o mărturie grăitoare a luptelor

duse de genera"iile Înaintaşilor noştri

-

robiţi politiceşte, dar solida·ri şi

călăuZ'iţi de idealul libertăţii şi dreptăţii �ociale - slovaJci şi români cot la
.:ot şi umăr la umăr pemru destrămarea monarhiei aUistro-ungare.

11

Ibid em, p. 572.
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F ig . 2 . Scrisoarea lui Gustav Augustini , trimisă din Sibiu la 1 . 1 1 . 1897 şi greş it datată
Branisce în problema elevilor slovaci exmatriculaţi.
1896 , adresată lui Valeriu
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Scrisoarea lui Andrei Hlinca adresată
la 2 1 .11. 1 9 1 0 unui tovarăş de închisoare român,
în clipa cînd îşi termină condamnarea şi părăseşte închisoarea.

Fig. 4.

ORH AXIZAitBA
PA R T l D iJ LU I
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Fig. 5. Organizarea partidului şi c lubulu i dietal
al naţionalităţilor· , Arad _1905 (broşuri!).
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UNVERtlFFENTLICHTE BRIEFE, ZEUGNISSE
DER RUMĂNISCH-SLOWAKISCHEN ZUSAMMENARBEIT
IN DER tlSTERREICHISCH-UNGARISCHEN MONARCHIE
(ZUSAMMENFASSUNG)

GestUtzt

auf

unveroffentlichtes

Quellenmaterial

aus

dem

in

Braşov

(Kronstaidt) a UJfbew ah rten A rohiv des Puhliz�sten Valeriu B ra ni·sce ( 1 8 691 928), behandelt cl.ie Venfasserin zwei Themen : die in den ungarisohen Gefăng
ni� von Szeged unJd Vac gesohlossenen Freundlschaften zwischen R.umă
nen und Slowaken, sowie die Bedeutung der Kronstălclter mmănischen Schulen
zur Unttl'stutzung des gemeinsamen Befreiung!>kampfes.
Aus clen in Bruchstikken veroHentlidhten B riefen ist clic Freund9Chaft
\ on V aler iu B rani sce mi t Sveto z a r Hu rhan - Vaja n ski , mit dem er in Szegecl
und mit Izidor Ziak, mit clem er in Vac zusammen im Gefăngnis war, sowie
mit clem Journalisten slowakischer Herkunft Gustav Au g ustin i von cler Reclak
tion cler Zeit'9dh rift "Tribuna" (Die Tribune) in Sibiu (Herunannstadt) el'sicht
li ch . Unbekannte Einzdiheiten zur Biogra.pihie von Aoorea.s Hlinka weflclen

mitgeteilt, der im Gefăngnis von Szegecl von clem băuerlichen Dorfsvorsteher
Ioan Mărgineanu aus Bucerclea clie rumănische Sprache erlernte.

Die Freunldscltaf.t zwi,s.ahen fuhreruden Rumănen und Slowaken ennog
lidne es slowakioohen Jugendlicihen, das mm ă ni sohe Gymnasium in Kronstaclt
zu bewcthen, sogar denen, die im Zuge cler nationalen Verfol�ungen aus clen
Staa ussdhulen au'Sige9dhlo51Sen wurden.
Der spăter unter dem N amen Janko Botto als grosser Di:ch ter der
Tsdhoohoslowakci bekannte j.u1ius Hecko, sowie lvan Kovac, Jan Gustav
Gpka, A ndreas Horvat

SchU'lbillldufl!g in

kamen

aHe aus cler Slowakei und el'hielten ilhre

Kmn!>taJdt.

Die Zus a.mmenar>beit z wiSidhen RuJrnănen und Slowaken

sădhl·iahsten

hatte ZUim hautpt
Monarchie

Ziei die Zer trummemll!g cler Osterreich�SICh�Ungarisdhen

uncl die Erlall!gung cler soZlialen .uniCI nat.oion a len Freiiheit fur clie im gemein

samen

Kampfe verbruderten

Rlliffi ănen und Slowaken.

".
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VALERIA c,l,LJMAN

VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN
Abb. 1 . Brief von Svetozar Hurban-Vajanski aus dem Gefiingnis in Szeged vom 2 1 . August
1893 an Valeriu Branisce in Braşov (Kronstadt) , cler kurz vorher aus dem Gefăngnis
entlassen wurde.
Abb. 2. Brief von Gustav Augustini aus Sibiu (Hermannstadt) vom 1 . Februar 1897, irrtilmlich
1896 datiert, an Valeriu Branisce. betreffend die exmatrikulierten slowakischen
Schi.iler.
Abb. 3. Brief von lzidor Ziak vom 10. Miirz 1897 an Valeriu Branisce liber d ie exmarriku·
l ierten slowakischen Schiller.
Abb. 4. Abschiedsbrief von Andreas H l inka beim Verlassen des Gefiingnisses in Szeged , vom
2 1 . Februar 1 9 1 0 , an einen rumănischen M itgefangenen.
Abb. 5. Titelblatt cler 1 905 in Arad erschienenen Broschi.ire "Organizarea partidului şi clu.
bului d ieta! al naţionalităţilor" (Organisierung cler Partei und des Parlamentsklubs
cler Nationa l ităten/Osterreich-U ngarns/).
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VIRGIL ONIŢIU,
DIRECTOR AL ŞCOLILOR ROMANEŞTI DIN BRAŞOV
de IOAN CIUREA

Virgil Oniţiu s�a născut

la Reghin, la

2 1 februarie 1 864 . Tatăl său

(Alexandru Oniţiu) a fost judecător la ReghLn, apoi l a Caransebeş, de unde

a

fost mutat la Seghedin

( 1 875 ) drept pedeapsă pentru lupta dusă pentru
,

eliberarea naţională a românilor din Transilvania. Mama sa se numea Terezia
(născută Cătană). Atmosfera familială în care a crescut Virgil Onliţiu (alături
de fraţii lui : Victor, Valeriu, Maria şi Aneta), em de însufleţită luptă în
favoarea n aţiunii române din Transilvania, în favoarea unirii Transilvaniei
cu vechea Românie.

A urmat cursurile şcolii primare la Reghin şi Gamn

sebeş, iar liceul la Seghedin. Şi-a îndreptat apoi paşii spre teologia din Sibiu
( 1 882). Şi-a continuat studiile, începînd cu anul

1 8 86, la Uni versitatea din

\"iena (aici va ajunge preşedinte al societăţii ,.România Jună") şi apoă la
Budapesta, unde le-a terminat. În anul

1 890

a

devenit profesor de l�mba

română şi latină la "Gimnaziul mare public rom'ân de religie greco-oriemală
din Braşov" (azi Liceul nr. 1 ), iar de la 1 8 august 1 894 şi pînă la 2 1 octom
brie 1 9 1 5 (dată la oare încetează din viaţă) a fost director al liceului 1 •

În perioada în care Virgil Oniţiu şi-a desfăşurat aCtiVItatea de profesor
şi direcor al şcolilor româneşti braşovene, învăţămîntul din Transilvan1ia avea
o situaţie deosebit de g rea din cauza asupririi austro-ungare, a dublului jug 
social şi naţiomal
ce se exercita asupra românilor, care formau majoritatea
-

populaţiei. Treblllie evidenţiat însă faptul că Î n şcolile medii româneşti cu

valorOiase tradiţii progresiste, care funcţionau la Blaj , Beiuş, Braşov, Năsăud
şi Brad, se pregăteau promoţii de cărturari de frunte, p atrioţi însufleţiţi, mili
tanti ai cauzei diberării naţi�nale. Istoria şi literatura se predau În aceste
Edit.

1 Horia Tecules�u , V. O n iţiu, un educator deschizător de suflet şi ziditor de idealuri,

casei ·şcoalelor şi a culturii poporului, Bucureşti, 193 7 , p. 49-5 3 .
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şcoli În cadrul general, unitar, al tuturor ţărilor romine. Bibliotecile, socie
tăţile de lectură şi alte forme de organizare contribuiau, de asemenea, la dez
voltarea spiritului naţional. Un rol deosebit de important l-a jucat, În perioada
la care ne referim (începînd cu anul 1 86 1 ), "Asociaţia transilVJană pentru
literatura ramână şi cultura poporului român" (Astra), creată de Andrei
Şaguna, George Bariţiu, Timotei Cipariu şi Ion Puşcariu. Astra a urmărit
ca scop, potrivit prevederilor statutelor, "înaintarea literaturii române şi
cultura poporului român în deosebitele ramuri, prin studii, pn:in elaborarea
şi edarea de opuri, prin premii şi stipendii pentru diferitele specialităţi de
ştiinţă şi arte, şi altele asemenea".
După proclamarea duaJ,ismului austro-ungar (1 867) situaţia s-a înrăutăţit
şi mai mult, ca urmare a intensificării asupririi naţionale. Legi speci•ale au
fost adoptate în acest sens în domeniul şcoLar (limba magthiară a devenit
obligatorie). Legea şcolară a lui Apponyi, din 1 907, a reprezentat momentul
culminant al acestei politici, pînă l'a primul război mondial. Între urmările
negative ale legii lui Apponyi, reţine cu deosebire atenţia faptul că într-un
interval de cinci ani şi-au Închis porţile 320 de şcoli româneşti, din totalul
lor de 2975 . În condiţiile date, nu rămînea populaţiei româneşti altă cale
decît aceea de a rezista În singurele şcoli care nu aparţineau statului, În şcolile
confesionale2.
*

Unta dintre principalele măsuri Întreprinse de directorul Virgil OniţJiu,
pe linila îmbunătăţirii condiţiilor materiale 'ale gimnaziulun, a fost crearea
"Fondului Coresi", prin care s-a venit în sprijinul editării manualelor şi altor
cărţi şcolare (ltipsa manualelor şcolare era, la acea dată, greu resimţită de
învăţămîntul românesc din Braşov) şi În sprijinul profesorilor care au făcut
"excursiuni ştiinţifice cu scopul de a înălţa nivelul învăţămîntului" românesc
de aici 3. Pentru cre·area acestui fond a fost, desigur, nevoie de anumite sacri
ficii, făcute în primul rînd de Virgil Oniţiu şi, alături de el, de întregul
corp profesol"lal.
In şcolile medii româneşti din Braşov, fiecărui şcolar i se dădea, la înce
putul anului şcolar "testimoniu ( cer.tificatul de absolvire a clasei precedente)
ŞI o programă şcolară" , pentru care elevii scutiţi de taxe şcolare plăteau
2 Istoria României - compendiu, Edit. didactică şi pedagogică , Bucureşti, 1969, p. 4 28-429
şi Constantin C . Giurescu, D inu C. G iurescu , Istoria romdnilcn- din· cele mai tJechi timpuri
pînă astăzi , Edit. Albatros, Bucureşti, 1 97 1 , p. 583-586.
3 A XXXII programă a G imnaziului mare public român de religiunea greco-orientald din
Bra�otJ, pe anul şcolar 1 895-96, publicată de Virgil Oniţiu, Braşov, 1896, p. 84-85 .

https://biblioteca-digitala.ro

VIRGIL ONIŢIU, DIRECTOR AL ŞCOLILOR ROMANEŞTJ DIN BRAŞOV

167

,,cîte 8 5 cr.", ,iJar cei nescutiţi "1 fl. 35 cr." . Suma realizată din incasarea
acestor taxe, potrivit tradiţiei "şi in sensul ordinaţiunilor existente" , se
Împărţea, revenind jumătate directorului şcolii (pentru că .alcătuia şi edita
programa şcolară - Anuarul) şi jumătate "profesorilor de clasă" - diriginţi
(care completJau certificatele de absolvire ale elevilor). La Începutul anului
şcolar 1 8 95-96, "conform hotărîrii corpului didactic", s-a încasat taxa
prescrisă de la toţi elevii, în valoare de 700 de fl. Din această sumă urma
ca Virgil Oniţiu "să beneficieze de 350 de fl. " , iar restul (350 de fl.) urma
să fie împărţit "intre cei 1 5 profesori de clasă ai gimnaziului, ai şcoalei reale
şi comerciale". Renunţînd însă "odată pentru totdeauna directorul şi profe
sorii de la acest venit al lor" au infiinţJat un fond şcoLar (hotărirea este
Înscrisă În procesul verbal al celei de-a I I-a conferinţe de sfîrşit de an, din
27 iunie 1 895 ), căruia i-au spus " după numele acelui bărbat, oare cu trei
sute şi mai bine de ani înainte a dat la lumină o serie de cărţi tipărite mai
Întîi în limba romilnească aioi la Braşov, al Diaconului Coresi: «Fondul
Coresi>> ". Ca deviză au fost alese cuvintele acestui "inainte mergător", scrise
către cititorii Psaltirei sale din 1 577 :
"Să cetiţi şi bine să socotiţă, că veţi vedea inşi-vă, că e cu adevăr " 4•
Primul manual editat pe spesele fondului Coresi a fost Sintaxa limbii
latine pentru clasa a III-a şi a IV-a gimnazială, de Vasile Goldiş. Recenzia
de recomandare a manualului a fost prezentJată de Virglil Oniţiu in Confe
rinţJa corpului profesoraL din 1 5 martie 1 896. Pe baza unei a111alize la obiect,
recenzentul arată că manualul, a cărui necesit:ate se făcuse de mult simţită
în şcolile româneşti de aici, est:e o carte care "face onoare autorului ei" şi
dă "un titlu de menit" corpului profesoral pentru că înlesneşte ridicarea
"nivelului şcoalelor medii române prin tipărirea ei" 5,
Fondul Coresi şi-a dovedit, de-a lungul timpului, din plin utilitatela.
Pe parcursul perioadei dinwntea primului război mondial, fondul Coresi a
contribuit la editarea unui număr de 28 de cărţi (in cea mai mare parte
manuale şcolare) şi a ajutat în efectuarea unor excursii şi realizarea unor
studii În folosul şcolii un număr de 5 3 de profesori. S-a oheltuit în total,
pentru scopurile arătate, suma de 20 9 1 1 coroane 6.
Condiţiile de trai ale elevilor se inăspreau pe zi ce trecea la Braşov.
Oniţiu socoteşte că întreţinerea unui şcolar, care in urmă cu 5-6 ani costa
' Ibidem, p. 8 7 .
5 Ibidem, p . 4 7 .

6 Anuarul LI a l gimna� iului gr. or. român d i n Bra�ov pe a l 65·lea a n �co lar 1 91 4- 1 9 1 5 ,

Braşov, 1915,

p.

84--85 .
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cea 1 4- 1 6 fi., la Începutul anului şcolar 1 898-99 depăşea 20 de fl. Bieţilor
părinţi li se impunea astfel o diferenţă de oheltui:ală în plus de vreo 70 de fl.
pe an. Şi gîndul lui Oniţiu se îndrepta mereu spre aceşti părunţi săraci, care
nu mai puteau să facă faţă cheltuielilor din ce în ce mai anari, spre fiii
acestora, şcolari "Însetoşaţi de cultură romanească" ' dar necăjiţi, găzduiţi
,,în locale scunde, umede, murdare şi l'ipsite de lumină, lipsiţi de-o hrană
bună, ba răbdînd chiar de foame" 7.
În nuanele lor vorbind "În conferinţa comună a corpurilor profesorale
de la gimnaziu, reale şi comerciale" 8 ţinută în ziua de 6/1 8 noiembrie 1 898,
Virgil Oniţiu a propus înfiinţarea unei mese a studenţilor, la care să servească
prînzul gratuit un număr cît maă însemnat de şcolari săraci . Pentru procu
rarea fondurilor necesare, directorul Oniţiu dovedeşte mult spirit de iniţiativă .
"Spre acest scop - propune el - trebuie să uzăm de fondul nostru pentru
şcolarii săraci şi bolnavi" care este necesar să fie folosit şi mai raţional
decît pînă acum, În Favoarea şcolanilor săraci. Media creşterii anuale a acestui
fond, se arată pe bază de calcule, este de 450 de fl., din care 1 5 0 de fl. sînt
folosiţi pentru medica11nente şi alte mici ajutoare. Rămîn, deci, anual "la dis
poziţia fondului 300 de fl. " . Se propune ca cei 300 de fl. să fie folosiţi pentru
a se înfiinţa masa studenţilor. Se mai propune ca În acest scop să contribuiÎc
şi cele două societăţi de lectură ale studenţilor (de la gimnaziu şi şcoala
comercială) cu 1 00 de fl. anual, iar "Fondul Coresi" cu încă 1 00 de fl. Ast
fel, numai prin eforturile proprii ale corpului profesoral şi ale şcol�a rilor, se
putea real1iza încă din primul an un fond de 500 de fi., din care puteau
primi prînzul gratuit un an de zile cel puţin 8 şcolari săraci 9.
Oniţiu arată însă că resursele pentru sporirea acestui fond nu se limi
tează numai la atît. El ştie că biserica Sf. Nicolae din Şchei� Braşovului ar
putea aloca 400 de fl. pe an "drept mulţămită pentru serviciul benevol de
cîntăreţi ce-l fac şcolarii . . . cu menirea specială a se folosi pentru masa
studenţilor". Arc, de asemenea, convingerea că şi Institutului rom�n de
credit "Albina" din Sibiu, ar putea spori ajutorul anual, la cel puţin
400 de fl., În vederea Împlinirii "scopului măreţ, umanitar şi naţional"
urmărit. Pe lîngă acestea consideră că prin "susţinerea obiceiului frumos al
colindatului", cu prilejul sărbătorilor de <iarnă şcolile româneşti ar putea
"colecta oferte benevole pentru scopul indicat" de la familiile române frun
taşe din Braşov 10.
7 A nuarul XXXV , 1898-99, BraŞov , 1899,

p. 53 .

8 Ibidem,

9 I b i dem , p. 54
55 .
10 Ibidem, p. 55-5 6 .
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Conferinţa comună a corpurilor profesoJ:1ale de la şcolile romS.neşti din
Braşov a aprobat propunerile făcute şi a decis a-l ,.încredinţa pe D-1 Virg1il
Oniţiu pentru ca În coÎnţelegere cu reprezentanţii fondului pentru şcolarii
săraci şi bolnavi să facă toţi paşii n ecesari pentru dştigarea şi asigurarea
resurselor necesare" 1 1 .
Ca urmare a demersurilor ce s-au făcut, a acţiunilor ce au fost Între
prinse, fondurile realizate au depăşit cu mult pe cele prevăzute inirţial,
dovadă vie a devotamentului publicului românesc pentru şcolile româneşti
braşovene (la 4/1 6 mai 1 8 99 venitul înregistrat era de 2 787 de fl.). Văzînd
rezultatele frumoase obţinute, Virgil Oniţiu a făcut propunerea (în cadrul
"Conferinţei profesorale comune . . . din 1 9 februarie 1 899") ca masa stu
denţilor (elevii de la gimnaziu erau numiţi şi studenţi) să ia fiinţă încă din
acel an şcolar (începînd cu data de 1 5 martie), prin acordarea prînzului
gratuit unui număr de 20 de şcolari. Conferinţa a aprobat propunerea şi a
ales o comisie formată din 5 membri (V. Oniţiu, G. Chelariu, D. Făgără
şanu, Ip. Ilasievici şi G. Vătăşanu), pe care a însărcinat-o să ia toate măsu
rile organizatorice necesare pentru a lua fiinţă masa studenţilor 12 • Inaugu
rarea acestei mese, plasată într-o casă particulară, s-a făcut la 1 6 martie
1 899 13.
Fondul pentru masa studenţilor a sporit an de an şt, proporţional, a
crescut şi numărul elevilor care au servit prînzul gratuit. În anul şcolar
1 908/1 909, de exemplu, suma cheltuită pentru masa studenţilor a fost de 7.835
de coroane, iar numărul elevilor care au servit prînzul gratuit a fost de 60.
Pînă la sfîrşitul vieţii, în toţi cei 1 7 ani care au urmat ( 1 899- 1 9 1 5) , Virgil
Oniţiu a fost � "administrator şi cassar" pentru masa studenţilor. În pe
rioada la oare ne referim au servit prînzul gratuit un număr de 620 de şco
lari, chletuindu-se În acest scop SUl na totală de 8 1 .929 coroane 14•
Dar încă de la înfiinţare, masa studenţilor n�a fost considerată de direc
torul Oniţiu, de întregul corp profesoral, decît un prim pas spre înfăptuirea
unui lucru şi mai măreţ, şi mai necesar, şi anume, construirea unui internat
de băieţi. "Dacă sprijinul publicului românesc va concinua a se manifesta
cel puţin în aceeaşi proporţie ca pînă acum - scrie Oniţiu în Anuarul pe
anul şcolar 1 8 98-99, în încheiere la partea privitoare la Masa studenţilor
vom ajunge să ne realizăm şi proximul ideal, pentru care masa studenţilor
este de fapt numai o pregătire:
să ridicăm un internat mare de băieţi,
-

-

11

11

13

u

Ibidem, p. 56.

Ibidem., p. 65.
Ibidem., p. 70 .

I&i4em, LI, p. 58-59.
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cea mai ardentă dintre necesităţile noastre şcolare" 15• La începutul anului
şcolar 1 899- 1 900, În apelul lansat "Cătră publicul românesc " pentru a
sprijini "Masa studenţilor" (şi cu alte prilejuri), Oniţiu readuce În discuţie,
subliniind cu şi mai multă tărie necesitatea creării intematului de băieţi.
"Dar instituţiunea această umanitară a mesei studenţilor - se spune în
Apel
trebuie s-o susţinem şi s-o lărgim chiar, punînd bazele unui internat
de băieţi " . Aceasta pentru că masa studenţi lor şi, cu atît mai mult viitorul
internat au şi vor a vea de îndeplinit un rol deosebit de însemnat, sprijinind
"la şcoalele noastre medii şi superioare o misiune culturală românească de o
importanţă capiuală 16.
-

Visul, dorinţa lui Oniţiu, a întregului corp profesoral de la şcolile româ
neşti din Braşov, a marelui public românesc a prins a se înfăptui în anii
1 9 1 1 - 1 9 1 2. Înainte de aceasta oau existat încă nişte iniţiative de mare în
semnătate pe care le 'amintim.
Primul din rîndul celor care au acordat sprijin material pentru întreţi
nerea gratuită a şcolarilor români săraci, a fost căpitanul George Cristu
reanu, oare din simplu soldat s-a ridicat pînă la gradul de căpinan în armata
Tării Româneşti, iar la bătrîneţe, în anul 1 860, s-a stabilit la Braşov. Aici,
îndemnat şi de exemplul întemeietorilor gimnaZJiului românesc, s-a hotărît
să vină şi el în ajutorul "aspiraţiunilor culturale ale fmţilor de aici" 1 7•
Ca urmare, 'a dispus prin testamentul Întocmit în anul 1 874 "ca venitul
caselor sale din Bucureşti (cea 2.000 cor. pe an), să se folosească pentru intre
tinerea gratuită a studenţilor «săraci, morali şi silitori>> , plasîndu-i într-o casa
cinstită" 18. Dorinţia căpitanului Cristureanu s-a respectat întocmai . De
atunci, an de an 2-3 studenţi au primit întreţinere gratuită.
Un alt om, însufleţit de idealul întreţinerlii gratuite a şcolarilor români
sămci, a fost marele comerciant Dumitru Ionciovici. Acesta, împreună cu
soţia sa Zoe, în anul 1 887, a lăsat prin testament suma de 30.000 lei noi şi
venitul hotelului " Trei husari" din Tuşnad, pentru a se da mîncare şi locuinţă
şcolarilor săraci şi silitori de la şcolile româneşti. Datorită acestui spr!JlO,
alţi trei şcol,ari au putut pri1111Î întreţinerea gratuită an de an 19•
Dar contribuţia hotăritoare pentru înfăptuirea ideii construirii marelui
internat de băieţi şi-au adus-o românii Andrei şi Elena Buntoiu din Şcheii
Braşovului. Prin testamentul pe ctare !-au Întocmit la 3 septembrie 1901,
aceşti bătrîni "cinstiţi" au lăsat toată averea lor (în valoare de cea 1 50.000
15
18
17
18
19

Ibidem, XXXV, p. 7 1 .
Ibidem, XXXVI, 1 899-900, Braşov , 1 900,
Ibidem, XLVIII, 1 9 1 J - 1 2 , p . 6 .
Ibidem.
Ibidem, p . 6-7 .

p.

1 65 .
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de coroane) În folosul şcolilor wmâneşti din Braşov şi, mai ales, pentru
înfiinţarea internatului. Tot ei au dăruit şi locul pe care s-a zidit marele şi
modernul internat 20.
Încurajată "de dărnicia acestor binefăcători şi de stăruinţele părinţilor",
•Eforia şcolară :a hotărît să treacă la înfăptuirea idealului de a zidi un
internat mare şi modern, În care să se ofere ",ocuinţă, mîncare şi supra
Hghere acelor elevi, ai căror părânţi nu vor să lase creşterea copiilor în voia
Împrejurărilor maştere. " S-a încheiat contract cu arhitecţii Gheorghe Duşoiu
şi Ioan Leucă, iar la 2J octombrie 1 9 1 1 "s-a pus . . . pi1atra fundamentală a
clădirii" 2 1• În temelie, a fost aşezat ,.Actul comemorativ", din care reiese
că internatul a fost zidit de "Noă, Românii braşoveni, parohieni ai biseri
cilor : Sf. Nicolae din Şchei şi Sfintei Ador11niri din Cetate, cu dheltuiala
noastră şi cu osîrdia aleşilor noştri efori, delegaţi şi profesori, f�ind prezidcnt
al del eg.aţiunilor dr. Nicolae Vecerdea şi director al şcoalelor secundare
Virgil Oniţiu" . Lăcaşul a fost ridicat - se spune nliai departe - " ca să fie
în veci spre cinstea şi lauda creşterii naţionale româneşti şi ca să slujească
spre sănătatea trupurilor şi pentru curăţirea şi înălţarea sufletelor şi pentru
izbăvirea de multe rele ,a bunilor copii şi tineri români din orice parte ar
veni în o raşul şi la şcoalele noastre, căci în aceste zile grele, În care trăim,
numai in ei ne . . . stă toată nădejdea! " 22.
În numele şcol,ilor româneşti din Braşov, directorul Virgil Oniţiu a
rostit, cu acest prilej, un discurs, spunînd că "rar îi este dat omului . . . să
vadă întruchipîndu-se Într-o singură clipă mare şi istorică atîtea nădejdi,
atîta generozitate, atîta dragoste curată " . Ziua aceasta este considerată o
sărbătoare ;,a dragostei sfinte şi cul"ate cătră ce avem . . . mai scump : cătră
tinerimea noastră şcolară" 23 .
Pentru zidirea şi dotarea internatului cu toate cele necesare a fost ne
v oie, în continuare, de eforturi băneşti deosebite. Cînd s-au pornit lucrările,
fondul de care se dispunea era de 200.000 de coroane. Gaua pentru a-şi
pr�mi elevii, internatul a costat însă 260.000 de coroane 24• Un sprijin deo
sebit de însemnat S-'a adus şi din partea corpulllli profesoral. A fost necesar
chiar să se folosească şi fondul de pensii "al corpului profesoral", cu toate
că acest fond avea alte angajamente apăsătoare, crdndu-se astfel "o situa
ţiune nespus de grea eforiei şcolare" 25.
20 Ibidem, p. 7 .

21

Ibidem.

22 Ibidem, p. 7-8 .
23 Ibidem , p. 1 2 .
2 4 Ibidem, XLIX , 1 9 1 2- 1 3 , Braşov, p . 65 .
15 Ibidem, p. 6 .
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Internatul " mult dorit şi atît de important pentru părinţi, pentru elevi
şi şcoal ă " 26 şi-a deschis

porţile

la

1

septembrie

1 9 12,

avînd ca director

pe prof. Ioan Pe:rovici. In primul an şcolar, În intcrnart au fost găzduiţi
un n umăr de 92 de elevi, dintre care marea majoritate erau " din comitatele
Arad, Sibiu şi Făgăraş"27.
Cum plasarea " mesei studenţilor În case private" a fost considemtă de
l a început ca fiind provizorie (se considera că problema n u va fi pe deplin
rezolvată decît atunci cînd masa "va fi pl,asată Într-un local anumit în
apropierea şcoalei şi în ochii tuturor binefăcătorilor ce s-ar interesa de ca " ) 28 ,
construirea internatului a rezolvat Într-o formă definitivă şi această pro
blemă. Incepind din anul şcolar
de

internat,

servindu-se

"În

1 91 2- 1 3 ,

" masa studenţilor" a fost găzduită

tot :timpul 'În

preună . . . cu elevii din internat" 29.

sofrageriile

intematului

ÎITir

Constatind că literatura pedagogică, în ramura specială a instruirii şi
cd ucării elevilor din

şcolile medii este destul

de săracă,

directorul Virgil

Oniţiu a supus această problemă dezbaterii corp ului profesor1al,

unde s-a

ajuns la concluzia că este necesar să se ţină periodic " conferinţe pedagogice,
în care să se discute asupra cîte unei chestiuni pedagogice impuse de rapor
t urile

deosebite

ale

învăţămîntului

secundar".

In

confeninţele

pedagogice,

convocate anume în acest scop, se prezenta cîte un referat de către " unul
dintre membrii corpului p rofesoral, fie din proprie iniţiativă, fie la rugarea
dircqiunii" şi se organizau discuţi,i. Ca rezultat, "conferinţa vota . . . prin
cipiile directive, sau dispoziţiunile nol'mative" ce se desprindeau
dierea şi discutarea chesuiunii" 30 .

"din stu

Oniţiu a considerat, ca urmare, că nu va putea întrebuinţa mai cu folos
paginile anuarelor decît dacă le va destina publicării lucrărilor acestor con
ferinţe pedagogice,

realizîndu-se

astfel

cu

timpul,

"o

mică

coleqiune

de

studii şi opinii pedagogice asupra multor chestiuni de i nteres pentru pro
fesorii şcoalelor noastre medii" 31. Toate anuarele publicate de Virgil Oniţiu
s-au tmbogăţit astfel În conţinut, destinîndu-se pr�ma parte publicării con
ferinţelor pedagogice. Primele lucrări sînt rodul acuivităţii directorului. Cu
rînd Însă, se angrenează în această muncă şi un număr tot mai mare de pro28 Ibidem, p. 5 .
2 7 Ibidem, p . 1 0 .
28 Ibidem,
XXXV , p. 70 .
29 Ibidem, XLIX , p. 66.
30 A XXXI programif, 1894 -95 , Braşov, 1895 , p. 3-4 .
31 Ibidem.

https://biblioteca-digitala.ro

VIRG I L ONITIU. D I R ECTOR AL ŞCOLILOR ROM ANESTI DIN BR AŞOV

1 73

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

fesori, mai ales din rindul celor tineri, :cu lucră11i valoroase, abordînd teme de
o stringentă acutalitate pentru acea epocă. Multe dintre aceste l ucrări şi cu
deosebire cele ale lui Virgil Oniţiu, asupra cărora ne vom opni În continuare,
i şi păstrează prospeţimea şi astăzi.
Primul referat prezentat de Virgil Oniţiu, cu care se şi deschide seria
<lcestor conferinţe pedagogice a fost " Tratamentul excepţional ca mijloc
aspru de disciplinare" ( 1 1 noiembrie 1 894) 32.
Prin tratament excepţional Înţelege o ţinută aspră "În şi afară de şcoală
faţă cu acela, care pc baza unei Înţelegeri comune a profesorilor s-a făcut
nevrednic de iubirea, sprijinul şi consideraţiunea educatorilor săi". Ştiind
că şi efectul acestei pedepse, ca al oricărei alteia, depinde de "bunul tact al
profesorilor", referentul recomandă "ca gr:adaţiunea asprimii să aibă drept
normă semnele de eventuală îndreptare din partea ş colarului; cu cît acestea
se vor ivi mai clar, cu atît se va !acsa tratamentul şi la deplină îndreptare
va
deveni identic cu trataimentul observat cu ceilalţi şcolari" . Incheind,
On�ţiu atrage �atenţia "că tratamentul excepţional nu va putea fi nici cînd
brutal sau injurios", din cauză că prin !<lceasta se nimiceşte "orice germene
de bine din inima aceluia pe care - nu-i permis a se uita - că vrem să-1
cori gem" 33.
In a III-a conferinţă pedagogică din anul şcolar 1 894- 1 895, Virgăl
Oniţiu a vorbit despre "Cestiunea ocupaţiunii private a şcolarilor, îndeosebi
a celor din gimnaziul superior" 34• La tratarea acestei probleme el porneşte
de la faptul că şcolile medii "fiind institute de educaţiune" nu trebuie să-şi
mărginească activitatea "numai între cadrele şcoalei, a instruCţiunii în orele
de Învăţămînt şi a ţinutei morale a şcolarilor" În perioada în care e1 se
găsesc "sub paza directă a profesorilor".
Intocmind schema programului norm,al de viaţă a şcolarilor eLin şcolile
medii, Oniţiu ajunge 1a concluzia că elevii au la dispoziţie 1 -2 ore pe zi
şi chiar mai mult (din schemă - observă tot el - nu ies în evidenţă ,,cele
două după amiezi libere pc săptămînă" şi nici duminicile sau alte sărbători).
În acest timp liber, dacă şcolarii n u vor fi ocupaţi "aşa cum interesele
educative o cer" vor fi expuşi "la tentaţiunile imorale ale trîndă viei şi ale
unei VIeţi puţin prom1ţatoare pentru viitorii bărbaţi" . Iar ocupaţia spirituală
liberă cea mai folositoare şi plăcută pentru elevi nu putea fi, desigur, alta
decît lectura particulară.
32 Ibidem,
33 Ibidem,
34

p.

5 -7 .

Ibidem, p. 14-2 1 .
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Ajuns aici cu expunerea Oniţiu critică "sistemul invechit al invăţămin
tului" din Transilvania (din imperiul austro-ungar), care, neţinind seama de
exigenţele psihicului şcolarilor de 1 5 - 1 8 ani, "nu face nimic intru a obicinui
pe şcolari la muncă spirituală liberă şi independentă" (invăţămintul, potrivit
firii acestor elevi, "ar trebui să devină treptat tot mai liber, ca universitatea
să le pară o naturală continuare a studiilor gimnaziale"). Este, de asemenea,
criticată şcoala pentru că "creşte o mulţime de spirite pasive, cari primesc
rezultatele muncii altora din gura profesorului, fără ca ei . . . să fi fost activi ",
fără să cunoască "osteneala ce reclamă acele rezultate de cunoştinţe" . Astfel
de oameni "nu devin nici-cind puteri productive in lume, ci ajung nişte
spirite receptive", care vor primi totdeauna fără critică, fără controlă" rea
liză riie şuiinţifice ale altora.
Oniţiu consideră că prin lectura particulară liberă, bine orientată, pot
fi îndreptate "defectele invăţămîntului şcolar" despre care s-a vorbit. Aceasta
pentru că prin organizarea lecturii particulare a elevului "se vine samă de
aplecarea lui firească spre independenţă", oferindu-i-se posibili tatea de " a
lucra liber, a-şi agonisi cunoştinţe mai lar�i, muncind după u n program
propriu". Astfel " şcolarul dispunînd de libertatea a-şi alege între marginile
destul de largi, ce i se vor indica, lectura - se va obicinui a-şi v:alidita
independenţa În acţiunile sale . . . în mod salutar" . Lectura particulară liberă
îl va obişnui, de asemenea, pe elev să muncească singur pentru a ajunge la
rezultate, să urmărească cu atenţie o serie de gînduri existente într-un volum
"pentru susţinerea poate a unei singure teze". Şi cită plăcere îi va face
"rezultatul agonisit, cum va şti el aprecia munca, ce 1-a condus la rezultat.
Spiritul lui devine scrutător şi cr1itic, el insuşi vrea să cerce, să caute, să
se convingă despre adevărul unei chestiuni". În sfîrşit, un alt rezultat pozi
tiv, ce se poate înregistra prin organizarea lecturii particulare libere a elevi
lor este acela că îl obişnuieşte pe tînăr cu o viaţă ordonată. "Şcolarul însuşi
prin faptul că are într-un răstimp mai mare să facă un anumit plus de lec
tură privată, e ţinut a se cugeta cum să-şi împartă timpul, pentru ca aceasta
să fie cu putinţă" . Îşi va ordona deci viaţa "pentru ca să-şi poată împlini
chemarea" 35.
Pentru organizarea corespunzătoare a lecturii particulare libere a elevi
lor, Oniţiu consideră că este necesară şi o reformă a sistemului de bibliotecă
în sensul descentralizării bibliotecii şcolii (care .,conţine material adt de
diferit în acelaşi cadru" , fără a avea cărţile 1absolut necesare elevilor într-un
număr corespunzător de exemplare), organizîndu-se .,biblioteci de clasă". In
cadrul acestora căr\lile trebuie să fie selectate potrivit vîrstei şi studiilor
u Ibidem.
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elevilor din clasa respectivă, iar "cărţile principale să se găsească în cît de
multe exf!mplare" 36. (Conferinţa pedagogică IV din 20 ianuarie 1 895 a
aprobat crearea bibliotecilor de clasă, acestea luînd fiinţă Începînd din anul
şcolar următor - 1 8 95/96) 37.
*

În anul şcolar următor ( 1 895-96), Vir�il Oniţiu a vorbit, în cadrul
uneia dintre conferinţele pedagogice, despre " Memorizarea în cadrul instruc
ţiunii din limba română la gimnaziu" 38. ln introducere se insistă asupra uneia
"dintre deosebirile esenţiale existente între pedagogia evului mediu şi între
pedagogia nouă". Pe cind "cea dintîi se mulţăm�a a pretinde de la şcolari
cunoştinţe formale, pedagogia nouă cere în primul rînd cunoştinţe în fond :
Înţelegere şi judecată de la şcolari" 39.
Pedagogia evului mediu privea memorizarea "ca mijlocul de căpetenie
al metodicii sale". Totul se învăţa pe de rost ("dacă Înţelegea şcolarul sau
nu aceea ce citi a, era o chestiune irelevantă ", �mportant era "ca el să ştie
recita «ca apa», cum se zicea, cînturi Întregi din Virgilius, din Ovidius şi
din alţi autoni dasici sau medievali"). Încît Oniţiu a putut spune că, în
sensul pedagogiei evului mediu, memorizarea nu putea fi decît "păgubitoare
intelectului" şi "funestă În consecinţele sale asupra vieţii spirituale a ome
nirii" . Oamemi luminaţi ai acelor - timpuri " erau formalişti". Ştiinţa "era o
ştiinţă de carte, care desfăcîndu-se de realitate, ajungea la cele mai bizare
ccncluziuni " 40 .
Dimpotrivă, caracteristica "evului nou în pedagogie" este aceea de a fi
pus accentul principal "pe dezvoltarea judecăţii în şcolari şi pe înţelegerea
materialului real de cunoştinţe" . Oniţiu îşi exprimă deplinul acord cu aceste
idei noi din pedagogie. Observă chiar cu •amărăciune că metodica medievală
este atît de comodă şi atît de Înrădăcinată în ,.pedagogul practăc" încît "şi
în şcoala modernă . . . avem să ne plîngem, că dascălii uită, că şcoiarii nu
au să înveţe <<carte», ce li-să dă în mînă, ci materialul real cu care se ocupă
cartea" 41•
Nu este însă de acord On.iţiu cu " primii aderenţi" cu "cei mai înfocaţi
aderenţi ai ideii nouă" , oare "duc la extrem ideea nouă, de care sînt însufle36 Ibidem,

p.

19.

3 7 A XXXII programă, 1 895-96 , Braşov, 1 896 ,
38

Ibidem , p . 35-4 1.
au Ibidem, p. 35 3 6 .
4 0 Ibidem , p . 3 5 .
u Ibidem , p . 3 6 .

p.

14 1 .
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ţiţi şi cad astfel În greşeli tot aşa de mari ca şi Înaintaşii cu ideea veche, pc
cari ii combat" . Aceşti "înfocaţi aderenţi ai ideii noi " , pe lîngă că .,îşj d a u

toată silinţa a dezvolta judecata în şcolari, din preocupaţiune naturală în

contra ideilor vechi, a u Început s ă neglijeze memorizarea " . Iar memorizarea
- susţine pe drept cuvînt Oniţiu - îşi are locul său şi in cadrul pedago

gici moderne" . Memorizarea, dacă se respectă condiţia ca " un material ales"

să-i fie Întotdeauna obiectul, îl înzestrează pe şcolar cu " un tezaur bogat de

material literar de valoare, care-i va fonna un capj tal de cunoştinţe fru

moase pînă la bătrîneţe" . Un astfel de tezaur "păstrat în magazinele memo
riei, este de influenţă mare educativă asupra şcolarului şi

a

omului, fiind

compus din adevăruri mari, cugetări de genii şi cuprins în forme esteticeşte
perfecte " . Memorizarea constituie, În acelaşi timp, un mijloc eficient pentru
îmbunătăţirea exprimării elevilor. Prin reproducerea " fluentă, cu voce maltă,
cu diqiune clară a materialului memorizat, - şcolarul capătă siguranţă în
vorbire, sens pentru corcctitatca frazelor, curagiu şi prezenţă de spirit în
faţa unui auditoriu" . În legătură strînsă cu memorizarea, stă, deci, "decla
m aţiunea . . . un mijloc puternic de cducaţiune În şcoală", ce pretinde "ca
şcolarul să se aprofundeze în înţelegerea minuţioasă

a productului poetic,

deci în gîndirile şi sin1ţiri.le alese ale unui gen poetic, - altfel interpretarea
nu ar fi corectă, - ea-l face a fi cu băgare de seamă la modul cum prin

gra:iul omenesc de toate zilele se reoglindă pasiunile, liniştea, energia, ferici
rea, reflecsiunea etc. - altfel nu va putea declama cu o dicţiune alea.să " .

Toate acestea sînt d e natură " a-i nobilita şcolarului mintea şi inima, deci a-l
«Creşte» în Înţelesul pedagogic al cuvîntului"42.
Pentru ca memorizarea să-ş i Împlinească scopul propus este necesar ca
profesorul să acorde o deosebită atenţie " materialului, pe care-1 va impun e
şcolari.Ior ca să-1 memorizeze" . Sînt indicate, cum e şi firesc, cu deosebire
versurile ("prodUICtele literare cele mai valoroase - şi - din punct de

vedere

pedagogic")

ca

materiale

de

armonia versurilor inlesnesc fixarea în

memorizat,

pentru

că

"melodia

şi

memorie a textelor", iar limbajul

poeţilor fiind " mai concis, mai plin de conţinut, decît al p rozatorilor" , şco

larii, relativ în puţine cuvinte, îşi însuşesc un material intelectual bogat.

Spiritul timpului modern se va manifesta şi la memorizare prin faptul că

"nimic nu vor memoriza şcolarii, ce nu vor înţelege pe deplin. Astfel orice

poezie, înainte de a se învăţa « de ro.st», se va ce�i. comenta şi anal!iza din
toate punctele de vedere, căci numai aşa memorizarea va contribui la îmbo
găţirea intelectuală a şcolarilor". Profesorul
U

Ibidem,

p.

va ţine seama, de

38-3 9.
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"de etatea şi capacitatea şcolarilor săi, fer:indu-se a nu-i încărca cu prea mult
material. Principiul va fi : nu mult deodată, ci cîte puţin În răstimpuri potri
vite" 43.
Spre uşurarea activităţit profesorilor, Oniţiu indică
"un ·registru al materialelor de memoriz.at" , un

să se Întocmească

" canon" , care V'a conţine

"minimul materialului de memorizat, impus fiecărei clase, - aşa încît pro
fesorul unei clase superioare să fie totdeauna orientat, că ce trebuie să ştie
şcolarii săi «de rost>> din mareritalul poetic ales al obiectului propus de el,

8 clase gimnaziale să aibă un- cuant bogat de

iar şcolarii cu absolvirea celor

literatură de model în memoria lor" 44.
Oniţiu a

şi întocmit acest registru pentru

limba

romftnă, iar

" con

spectul materi•alului de memorizat pe clase" este publicat în Anuar, ca anexă
a referatului 45.

..

" Proiectul de modificare a 'programei orelor de lecţii l a şcoalele medii
greco-orientale romftne din Braşov"46 prezentat de Virgil Oniţiu în cadrul
Conferinţei pedagogi·ce comune
braşovene,

la 26

septembrie v.

a

corpului profesoral din şcolile româneşti

1898 (şi aprobat în unanimitate de aceasta)47,

reprezintă, de fapt, un episod al luptei pentru asigurarea unor condiţii mai

bune pentru predarea obiectului limba şi literatura română în cadrul acestor
�coli. Proiectul a fost în tocm it oa urmare la observaţiile făcute de ministrul

maghiar aJ cultelor şi instrucţiunii publice, că în şcolile romftneşti din Braşov

se predă un număr prea mare de ore, "care întrece maximu l legal de ore

pe săptămînă" . Plusul de

4

o re pe săptămînă, la numărul total al orelor

de la obiectele ordinare, faţă de planul statului, provenea de 1a clasele a
III-a şi a IV-<a - �mnaziu şi reală - (cîte o oră pe săptămînă) şi de la
clasa a VIII�a de gimnaziu

(2

ore pe săptămînă) şi se datora f1aptului că la

şcolile medii româneşti numărul obiectelor ordinare întrecea cu unu pe acela
al şcolilor de stat. Acesta era limba şi liter'!tura română, care, fiind l imba de
predare a şcolii, se impunea oa obiect ordinar (nu facultativ)48.

Oniţiu pune în lumină o anumită m anevră a statului austro-ungar, prin

care se urmărea păstf!area unui număr redus de ore de predare la obiectul
limba

12 -

şi

literatura română în şcolile confesionale româneşci. Este . astfel evi-

43 Ib id em , p. 4 1 .
44 Ibidem , p . 4 1-4 2 .
4 " Ibidem, p . 4 2-44 .
46 A nuaru l XXX N , 1897-98 , Brnşov, 1 8 98 , p . 1
4 7 Ibidem , p . 1 6 .
u Ibidem , p . 1 - 2 .
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denţiat faptul că în cadrul a rticolului X XX al Legii din
tradicţie Între prevederile paragraf ului

7,

1 8 83 există o con

prin care se admite obiectul limba

�i literatura română (fiind l imbă de predare), c a obiect de predare ordinar,
�i prevederile . paragmfului 1 6, prin care se stabileşte n umărul maxim al
orelor ordinare săp:ămînal, fără a se ţine seama că la şcolile româneşti apare

acest obiect ordinar în plus. Din această cauză - scrie directorul şcolilor
româneşti din Braşov -

am fost aduşi Într-o situaţie

analogă cu cea a

sărmanilor călători care ajungeau În patul lu:i Procust: "oricum ne-am aduna,
oricum ne-am Întinde, n u putem ieşi nici cum l a măsura impusă prin legea
din

1 88 3 " 49.
Paragraful

16 îşi avea justificarea în preocuparea de a evita supraîncăr

carea elevilor, de a le asigura acestora condiţiile

de dezvoltare fizică �i

psihică normală. Oniţiu arată că în adevăr lumea s-a plîns şi se plînge ,.că

tinerimea este prea în::ărcată cu muncă psihică în vremurile noastre. Anii

cei mai de importanţă pentru întărirea şi creşterea fizică din viaţa omului,
omul modern şi-i petrece î n tr-o grea şi continuă muncă spirituală în şcoală.
Atunci cînd trupul lui cere m ai multă mişcare, mai mult
lui o mai uşoară ocupaţiune, el

Închis În şcoală şi angajat la

. .

.

aer,

iar creierul

este ţinut a sta ceasuri întregi nemişcat,

multă şi la grea lucrare spirituală" . Aceasta

fiind situaţia, pedagogia îşi ridică gl•asul Împotriva supraîncărcării elevilor
cu muncă spirituală, iar statul, prin prevederile paragrafului

1 6, s-ar părea

că vine În sprijinul cerinţelor pedagogice. Oniţiu dovedeşte însă, că prin ast
fel de prevederi numai aparent se realizează o uşurare în activitatea şcolară
a elevilor. Pentru că a evita în fapt supraincărcarea înseamnă nu numai
a reduce numărul de ore de predare săptămînal, ci şi a reduce, proporţional,
volumul m�teriei

de

parcurs. Altfel elevul va fi supus unui efort şi mai

intens ,atît în clasa ( fiind obligat să parcurgă într-un număr redus de ore
aceeaşi cantitate de cunoştinţe), cît şi acasă, în perioada' de pregătire indi-

viduală a lecţiilor. Numai că, arată Oniţiu mai d eparte, reducerea "cuan

nunului de învăţămînt nu este cu putinţă, căci este clar şi hotărît oprită"
prin paragrnful 8 al articolului de lege amintit. Singurel e obiecte unde este
posibilă o astfel de reducere sînt limba şi literatura română şi

religia 50.

După ce intenţiile ascunse ale legii sînt pc deplin şi limpede reliefate,
Oniţiu arată că, în felul acesta, şcolile confesionale

româncş� ar fi lovite În

ceea ce au mai scump de apărat şi anume în in teresele naţionale şi reli
giOase: "Specificul şcolii noa·stre . . . se rezumă tocma i În aceste două note
48

Ibidem ,

p.

2.

5 0 Ibidem, p . 5-6 .
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esenţiale: În Împrejumrea că sînt confesionale gr.or. ŞI că sînt româneşti.
Iar acest speci fic al lor se manifestă îndeosebi În 2 puncte: în studiul . . .
religiunii noastre şi în studiul limbii noastre romfin eşti" 51.
Ca urmare, Oniţiu, În cadrul proiectului de modificare a programului,
pe care îl propune, admite numai o singură reducere a orelor de limb a
romfină, de la _, b . 2, la clasa a I II-a gimnazială. Reducerea aceasta s-a
putut face ,.făr:î primejduirea învăţămîntului şi fără îngreunarea şcolari lor,
căci materialul teoretic al clasei: «Gramatica sistematică a limbii române», nu
oferea . . . material nou şcol'arilor, Hind numai sinteza sistematică a cunoştin
ţelor gramaticale empirice . . . agonisite În el. I şi I I " , sinteză ce se putea
face în timp mai scurt, încît fără greutate rămîneau cel puţin 2/3 din ore
pentru lectură. Restul reducerilor de ore au fost operate, În mod judicio�,
pe seama altor obiecte de învăţămînt 52.
Proiectul de modificare a programei orelor de lcqii a fost luat în con
siderare de ministrul maghiar al cultelor şi instrucţiunii publice 53, ceea ce
a însemnat un succes pentru d irectorul Oniţiu, pentru şcolile româneşti bra
şovene.
•

Virgil On�ţiu este totodată un cunoscut autor de manuale şcolare. "Cart.:
de cetire pentru clasa 1 a şcoalelor 1r edii " ; .. Carte de cetire pentru clasa a
II-a a şcoaJ.elor medii" ; "Carte de cetire pentru clasa a III-a gimnazială
şi reală" ; " Carte de cetire pentru clasa a IV ..,a gimnazială" ; "Limba română
- elemente de filologie - pentru clasa a IV-a gimnazială" şi "Istoria li:te
raturii române - manual litogr.afitat - pentru uzul dasei 'a VIII-a gimna
zială" 54 - acestea sînt titlurile manualelor a căror autor este Virgil Oniţiu.
După propria mărturisire, Oniţiu a năzuit (şi a realiZ'at din plin) ca
în manualele sale materia să fie prezentată într-o formă " interesantă şi acce
�ibilă" intelectului şcolarilor din clasele respective. În prefeţe se d au indicaţii
metodice valoroase, privitoare l'a modul în care să fie folosite manualele de
către profesori, pentru a se obţine o eficienţă cît mai m are în îmbogăţirea
cunoştinţelor de limbă şi literatură română ale elevilor, în cultivarea "sim 
ţului lor estetic literar" . Operele (fragmentele) literare selectate sînt însoţite
de notiţe hlografice, prin care se lămureşte sensul emoţional la o mulţime
51 Ibidem , p . 7 .
•2 Ibidem, p . 1 1 .

53 AnuaTu! XXXV , p . 107 .

54 Anuam! LI, p . 43-5 1 .
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de cuvinte, de fraze, încît elevii au deschisă calea spre " a le străbate cu
mintea . . . şi a se pătrunde" de farmen1l lor ss. î n conceperea manualului de
istoria literaturii române pentru clasa

a

VIII-a, Oniţiu a ţinut seama de

faptul că pe atunci în l iceu nu se studia istoria poporuh.1i român şi a com

pus tablouri fidele ale epocii tratate, a analizat împrejurările politice şi aspi
raţiile poporului nostru, starea socială şi culturală, dezvoltareJ. limbii etc. De
asemenea,

el

a

redus

locul

ocupat

de

biografii

în

favoarea

aprecierilor

estetice.
*

Directorul şcolilor româneşti din Braşov acorda o atenţie deosebită for
mării noilor generaţii de educatori pentru aceste şcoli. Unui tînăr, o cu�oş
tinţă de-a lui

(G.

Tulbure) îi scria la

10

august

1 899,

sfătuindu-1 (în cazul

că se va înscrie la filozofie cu gîndul ca după terminarea studiilor univer
sitare să vină la gimnaziul român din Bmşov, ca profesor - cum inten
ţiona) să-şi ia ca studiu principal

" limba latină cu orice grupare, aşa de

exemplu: latină şi română sau latină şi elină" , pentru
seamă

mare nevoie"

că " va fi

de bună

pe timpul cînd o să termine studiile universitare.

11

ru g a însă ca l a universitate s ă muncească temein:i,c. " Fă ră muncă serioasă,
nu se poate alege nimeni om serios şi de valoare. l ar un profesor numai

dacă are aceste calităţi merită a ocupa o catedră" 56. Aflînd însă că

G.

Tul

bure se decisese, în cele din urmă, să se înscrie la teologie îl rugă (printr-o
altă scrisoare - datată

19

august

1 8 99)

să-i recomande un alt coleg de-al

lui, care va merge la filozofie "dacă e unul dintre oamenii de nădejde", în
măsură să contribuie la timpul său "la ridicarea nivelului acestor şcoale"57.
La

24

august v.

1 9 1 5,

i-a scris Virgil Oniţiu tatălui unui fost absolvent (în

rîndurile celor mai buni)

ai gimnaziului, promoţia

191 1,

pe n!Ume Victor

Felea. Se interesa " ce studii a urmat la universitate? " , pentru că 1-ar putea
încadra ca profesor suplinitor " l a şcoală şi pedagog în internatul şcoalelor"
(scrisoarea este în posesia noastră - I.C.). Tînărul Victor Felea, devenit profe
sor de matematică, Clare încă de pe băncile şcolii îl îndrăgise atît de mult
pe profesorul şi directorul Virgil Oniţiu, arată în notele existente în manu
scris (însemnările sînt, de asemenea, în posesia noastră - I.C.) că i-a răspuns
directorului gimnaziului din Braşov, anunţîndu-1 că ar fi gata să-i împli
nească dorinţa.

NIU

e!!a însă prea uşor, pentru că războiul începuse. Apoi,

după cum se ştie, la scurt timp (chiar în toamna acelui an), Virgil Oniţiu
55 A XXXII programe'! , p. 45-46.
58 Horia Teculescu , op. cit . , 1 92 - 193 .
5 7 Ibidem, p . 1 93-194.
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a încetat din viaţă. Astfel, Victor Felea "nu s-a mai dus la Braşov, c i a
rănlas să-şi împlinească datoria de educator l a Liceul <<Emanoil Gojdu,, din
Oradea . . . mereu cu gîndul la acela care a fost Virgil Oniţiu" .

Directorul gimnaziului român din Braşov ştia că "cu cît condiţiile de

trai ale corpului didactic vor fi mai asigurate, cu atît numărul acelom care
se vor dedica acestei frumoase şi grele cariere va creşte şi, crescînd acest
număr, cu atît mai lesne şcoala va putea alege din mai mulţi pe cei m ai
buni şi mai distin ş i " . Ştia, de asemenea, că cu cît vor fi uşura te grijile de
existenţă ale profesorului , cu atît sufletul l ui va reprimi
indispensabil"

pentru obţinerea

rezultatelor

Sufletul profesorului - zice Oniţiu -

dorite

în

liniştea

activitatea

şi sensul
la

clasă.

" trebuie să fie un far aprins de

lumină vie şi dară", iar inima lui trebuie să fie "plină de o caldă văpaie,

care să ridice şi să înalţe pe elevi" 58• De aceea, el a depus multe străduinţe
pentru creşterea sabriilor profesorilor de l a aceste şcoli (confesionale romii
neşti) pentru a corespunde cu salariile profesorilor de la şcolile de stat, pen
tru trecerea fondului de pensii al profesorilor de aici

la fondul de

pensii

al statului (statul era în măsură să asigure condiţii mai bune de pensionare

faţă de cele pe care le puteau oferi susţinătorii şcolilor româneşti) etc.
Profesorul Axente Banciu, în Discursul comemorativ rostit la

10 ani

după moartea lui V. Oniţiu 59 spunea că n-o să uite nicodată d ragostea cu
care 1-a primit şi sfatu rile cuminţi cu care l-a înarmat di rectorul şcolilor
româneşti din Braşov, cînd şi-a început cariera de profesor. Oniţiu avea un
anumit fel de a se purta cu oamenii, apropiat, prietenos, încît profesorii i se
adresau cu Încredere, cenndu-i sfatul sau spr:i.jinul în diverse împrejurări. Şi
astfel a reuşit să-şi formeze un colectiv didactic "de care era mîndru şi care,
mîndru

şi

el de a-1 avea în frunte, nu i-a refuzat sprijinul şi contribuţia sa

devotată la planurile pe care vroia să le realizeze"

(vor fi făcut excepţie

CÎţiva care - mîhnindu-1 profund -, În loc să-1 sprijine

"cu amîndouă

mîinile, îi puneau piedici " , răutatea acesto11a hrănindu-se din " cointeresări

ascunse, contrare interesului general, binelui instituţiei") 60,

Axente Banciu are deplină dreptate în aprecierile pe c are le f,a ce. Colec
tivul didactic a fost " mîndru" de a fi avut în frunte pe Virgil Oniţiu
fost Întotdeauna strîns unit în jurul lui. ExceplJie

şi

a

au făcut doar Nicolae

Sulică, profesor al gimnaziului, şi :\ rseniu Vl aicu, directorul Şcoalei comer
ciale superioare române din Braşov. în acest sens, în cadrul unei declaraţii 6 1
semnată de cadrele didactice de la "şcoalele centrale gr.or. ramine din Bra58 Anuarul XXXlX , 1 902- 1 903 , Braşov, 1 903 , p . 1 0 .

5 9 Axente Banciu , Virg i l Oniţiu
•o lbidem ,
81

-·- Discurs comemorativ, Braşov,

1 926 .

. ,D eşteptarea", ziar social şi economic, Braşov , nr. 45 din 1 0 (23) noiembrie 1905 , p. 2 .
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şov" acestea arată că "Organul de publicitate «Deşteptarea,, înfiinţat în
B raşov de colegii noştri Arseniu Vlaicu şi Nicolae Sulică, s-a năpustit într-o
fonnă necunoscută pînă acum În pre<a noastră asupra corpului profesoral de
l a şcoalele centrale gr.or. române din Braşov şi asupra factorilor conducători
ai acestor şcoale. Aceste atacuri tendenţioase, cari se repetă de luni de zile,
ne silesc că ieşim din rezerva ce am observat-o pînă acum şi să dăm o qecla
raţiune, clare ni se impune atît în interesul bunei reputaţiuni :a şcoalelor
noastre, cît şi pentm liniştirea părinţilor, cari ne-au încredinţat creşterea
copiilor lor . . . " Deda raţia este semnată de membrii corpului profesOtral ,
după cum urmează: Virgil Oniţiu - director gimnaz., Pantelimon Dima,
/palit Ilasievici, Gheorghe Dima, Dionisie Făgărăşanu, Andrei Bârseanu, Ni
colae Bogdan, Dr. Iosif Blaga, Dr. Ioan Bunea, loarz Petrovici, Petru Roşc,z,
Ioan Pricu, Dr. Constantin Lacea, Pavel Percea, Gheorghe Vătăşan, Axente
Banciu, Dr. A. Bogdan, Tit Liviu BlcZga, /. C. P,mţu, /. Socaciu.

Festivitatea Închiderii anului şcolar era considerată un rar p rilej ce i se
oferea şcolii (cole:;_ivului de educatori) pentru a sta de vorbă "cu părinţii,
amicii şi protectorii şcolarilor . . . şi a sămăna cîteva seminţe de idei, cari
trebuie să prindă rădăcini" pentm ca ,,şcoala şi societatea mare să meargă
mînă în mînă şi să se ajutoreze reciproc" 62• Discursurile rostite cu acest
prilej (sau cu prilejul ·a ltor festivităţi) de Virgil Onitiu aveau un farmec
deosebit. "Figura lui decorativă apărea la tribună cu o maiestate rară, iar
vorba se revărsa caldă, convingătoare şi plină de vraje. In fiecare frază vibra
un suflet mare şi palpita o credinţă neclătinată. Cuvîntul începea rar, se
pregătea atmosfera pentru problema de lămurit, urca într-o argumentare de
o disciplină logid cristalină, culmina în incandescenţa unui sentiment şi se
frîngea coborînd în concluz�i defi ni tive" 63 . Se adresa părinţilor, dczbăttnd
de fiecare dată cîte o temă educativă interesantă, utilă, bogată În învăţăminte
practice, adusă În prim plan de realităţile specifice ale şcolii.
In Discursul 64 rostit la încheierea anului şcolar 1 90 1 - 1 902, îi îndemna
pe părinţi să nu se mai Întrebe (la alegerea şcolii pc care o vor urma copii lo r)
"unde-i mai uşor, unde poţi ajunge mai lesne" la un certificat şcolar?, ci să
81

Horia Teculescu , op . c i t . , p. 309.
Ibidem, p. 87-88.
" Anuarul XXXIX, p . 1 2- 1 7
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se Întrebe "care este şcoala unde se îndeletnicesc �colarii cu muncă serioasă . . .
care este şcoala care face o severă seleqiune Între tinerii capabili de a ii
continuatorii luptei culturale a omcnimei . ?". Cu durere constată că, dato
rită spi.ritului utilitar, mercantil, ce se dezvolta, certificatul şcola·r nu mai era
considera.t "un document 1dat . . . despre gmdul de cunoştinţe şi de nobleţe
etică a tînărului şcolar, despre gradlll l de capabilitate a tînăf!lllui şcobr de a
participo la munca obştească a lumii culte", ci el se căuta .,ca o hîrtie de
valoare, ca un scris fonciar, ca o mare coală de ·cupoane, la care să poţi tăia
o viaţă Întreagă " . Combate Însă, cu un alt prilej 65 şi atitudinea greşită a acelor
părinţi, care nu se îndură să-şi dea fiii, absolvenţi a 4 clase licea.le, dar inca
pabili pentru studii superioare, să înveţe o meserie (chipurile, copilul lor ar fi
acum "prea învăţat" pcntnt aşa ceva). El le explică faptul că "mcseriaşul,
care ţine să se ridice şi să ajungă la un rost În societate, trebuie să aibă
acel minim de cultmă generală, care se CÎştigă În primele clase ale şcoalelor
medii", în timp ce meseriaşii care se vor recruta din elemente cu o pregătire
culturală insuficientă în viitor vor fi condamnaţi tot mai mult "la rost de
cirpaci şi de cod aşi". Totodată atrage atenţia ., părinţilor cuminţi asupra şcoa
lelor speciale de meserii, în care se cerc nu atîta carte, cît mai multă îndemî
nare şi stă.ruinţă şi din care ies straturile superioare ale cLasei muncitoare. Sînt
şcoale industriale de lucrări în kmn şi în metal, 'apoi şcoalele tehnice inferi
oare de maşini . . . în cari tinerii în 2- J ani se califid pentru meseri!i supe
rioare, căutate şi foarte bine plătite".
lntr-un .alt discurs 66, Oniţiu prezintă avantajele mari pe care le poate
aduce schimbul de copii între părinţii cu situaţie m:ateri·�lă asemănăto are (gîn
durile directorului se îndreaptă cu deosebire spre părinţii săraci) .. din diferi.te
oraşe, de diferite limbi (vorbite în Transilvania - germana, maghiara), poate
chiar din diferite ţări", pentru cunoaşterea directă "a lumii externe îndepăr
tate". Printr-un astfel de schimb - explică Oniţiu - într-un ră·stimp de 8 a rii
de zile, folosind vacanţele de primăvară şi de var-ă "am putea face ca să
cunoască copiii noştri tot Ardealul, atit din pw1ct de vedere geografic, cît şi
etnografic, din intuiţiune directă, făcînd schimb odată cu un şcolar din Bis
triţa, sau Tg. Mureş, din �aţeg sau Orăştie, altădată cu unrul de pe la Cluj,
sau Sibiu, de la Abmd sau de la Brad, etc . . etc." În continuare se arată că
"schimbul s-ar putea Întocmi după un anumit plan : odată schimbul s-ar face
în vederea însuşirii în grai a unei limbi din ţară (maghiara sau germana), altă.

.

•• Anuarul XLN, 1907-908, p. 18-28.
A nu.srul XLII , 1905-906, p . 5- 1 2 .
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dată el se va putea face din consideraţ�uni igienice de ochimbare de aer şi de
mod de viaţă, între un elev de la şes şi unul din munţi spre pildă, iarăşi altă
dată schimbul s-ar putea face cu scop de a lărgi cunoştinţele elevului pe un
teren anumit, pe care cu timpul - ar voi a se specializa" . îndeosebi pentru
români in acea perioadă istorică, considera Oniţiu că schimbul acesta ar putea
contribui, alături de alte mijloace, la cunoaşterea reciprocă şi 1a "dorina uni
ficare a limbii noastre literare". Pentm elevii mai mari, se consideră că schim
bul ar putea fi extins " peste hotarele ţării şi ar fi menit să deschidă că:i noi
şi trainice de înfrăţire între popoare."

Elevii vorbeau despre Oniţiu cu insufleţire, cu dragoste, cu mult respect,
fiind "părintele lor sufletesc " , întrupînd imaginea omului ideal spre care nă
zuiau. I se adresau cu încredere de fiecare d:ttă cînd întîmpin:au greutăţi, neca
zuri. Le era un bun prieten, bun sfătuitor. Oriunde da "de bunăvoinţă, de
sforţări cinstite, le încuraja". Pricepea meşteşugul de a trezi ambiţii nobile,
de a stimula energii inerte (Cîţi elevi "mai uşuratici·' nu şi-au salvat anul,
conformindu-se sfaturilor lui) 67.
Discursul 68 rostit la finele anului şcolar 1 9 1 2- 1 3 este adresat de Oniţiu
cu deosebire elevilor : .,Voi sînteţi mulţi, unii mai mari, alţii mai mici, unii
mai sîrguincioşi, alţii mai lăsători, unii mai inte_ligenţi, alţii mai puţin dotaţi,
dar oridte şi oricît de mari să fie deosebirile, socotesc că nu este nici unul
dintre voi . . . care să nu aibă conştiinţa că are azi cunoştinţe mai multe şi
ntai bine Înteme:iate, că vede cu ochii săi sufleteşti azi mai departe, cuprinzînd
orizonturi ma:i largi, că ştie deosebi mai limpede binele de rău şi că are în
suflet mai multe îndemnuri spre bine, decît a avut cu un an mai Înainte" 69.
Oniţiu le explică Însă, că valoarea celor cu lumină de carte, nu se socoteşte
după măsura în care sînt «dobă de carte», cum zice românul, ci după bogăţia
de lumină pe care o vor răspîndi În jurul lor "din Învăţăturile agonisite" .
Le explică, de asemenea, că puţini oarneni de carte români (oare existau pc
atunci în Transilvan:ia) sint "aproape copleşiţi de mulţimea celor lipsiţi de
binefacerile culturii" şi, ca urmare, nu există " loc mai priincios şi mai potri
vit pentru cel ce vrea să cheltui,asc ă lul'\1ină" în · acest scop "decit la neamul
nostru". De aceea, cum cei mai mulţi dintre elevii şcolii erau "băieţi de săteni", Oniţiu îi sfănuieşte ca, aJunşi acasă, să _ nu se închidă "Într�o seriozitate
6 7 Axente Banciu , op . c i t .
88 Horia Teculescu, op . c i t . , p. 375 - J S·C
88 Ibidem, p. 375-376 .
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gravă", ci să-şi deschidă comorile sufleteşti " spre lumina şi bucuria tuturor
oamenilor". Şi sfatul directorului continuă : " l n orele l:ibere ale zilelor de
duminecă şi de sărbători deschideţi-vă bibliotccuţa voastră, sau, dacă nu o
aveţi, deschideţi-vă cărţile de cetire şcolare, şi cetiţi din ele celor ce vor să
vă asculte bucă�i alese şi frumoase, scrise pc Înţelesul şi gustul poporului, iar
cari ştiţi reproduce fără carte poezii româneşti frumoase, rostiţ.i-lc cu glas
înalt, cu pricepere şi pe Înţeles, fie În casa părintească sau În cas.a unei rudenii,
fie În grădină, . . . fie oriunde va fi mai bine şi mai potrivit"70. Li se atrage
însă 'atenţia asupra modului cum trebuie să se comporte în astfel de împre
jurări. "Să nu luaţi la goană pe oameni cu dăscălituri continue ; ei să vă caute ,
ei să voiască să vă asculte ; nu voi să vă Îmbulz:iţi ; atunci să le daţi din pri
sosul sufletului vostru, cînd ei au răgaz şi voie să primească ; . . . să nu uitaţi
de virtutea cea mai frumoasă a unui şcolar, să fiţi modeşti şi cuviincioşi ... " 71.
în faţa mormîntului lui Virgil Oniţiu, după 20 de ani de la terminarea
liccuh1i (în ziua de 24 iunie 1 9.H ), fostul său elev, Horia Teculescu a spus
printre altele: "Te văd pe tine cîrmaci Înţelept al şcoalei lui Şaguna, păşind
demn, judecînd cu cumpăt şi rostind grav şi ră�1picat îndemnuri Înţelepte pen
tru viaţă. Pedepsind cu iertare, sau îndreptînd cu mustrarea, Înţelegînd sv5păierile adolescenţei noastre, răspîndind încredere şi optimism, păstrind un zîm
bet mîntuitor şi pentru cel mai descurajat elev. Pentru cîtă dibăcie ai arătat
În direcţionarea tinereţii noastre, pentru atî�a iubire cu care te-ai -apropiat de
noi, slăvită să-ţi fie amintirea dascăle înţelept"72.
*

In volumul " Oameni cari au fost", N. Iorga îl caracterizează astfel pe
directorul gimnaziului românesc din Braşov, Virgil Oniţiu: "Om cu nesfîrşită
iubire pentru şcoala sa, spirit limpede şi. voinţă hotărîtă, el a adus nepreţuite
servicii Învăţămîntului românC6c În Ardeal" 73.
In conştiinţa contemporanilor, Virgil Oniţiu a rămas ca o personalitate
de educator dintre cele 1111ai luminoase. Ceea ce i-a creat prestigiul a fost far
mecul vorbirii, privirea senfnă, umorul înviorător, simpatia care radi'a din
toată fiinţa lui, căldura inimii. Ceea ce i-a înălţat autoritatea a fost cultura
lui, puterea de a citi în inimi, energi!a, înaltul simţ al răspunderii. În activi70
71

72

3 8 1-·3 8 2 .
383 .
Ibidem , p . 1 · 2 .

Ibidem, p.

Ibidem , p .

73 N . Iorga , Oameni car i

au

.fo s t , Edit. pen tru

l iteraturii , 196 7 ,
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tatca şcol ară a dovedit modestie, dragoste nobilă faţă de elevi, de toţi cei care
îl Înconj urau, talent de a convinge spre bine, tact. Ştia că era pedagogul
chemat să plămădcască gînduri frumoase, simţăminte înalte, energii, caractere
şi făcea totul în acest scop cu competenţă, cu multă dăruire. lnrîurirea cdu
cativă a acestui mare dascăl a fost deosebită şi s-a revărsat nu numai asupra
elevilor (pentru ca ·e a constituit permanent un luminos model de viaţă), ci
şi asupra co leg i l or săi, asupra tuturor celor care I-au cunosc ut. Si se va re
varsa mereu asupra tuturor acelora care îi vor cunoaşte viaţa, munca de
educator.
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VIRGIL ONIŢIU, DIREKTOR DER RUMĂNISCHEN SCHULEN
IN BRAŞOV (KRONSTADT)
(ZUSAMMENFASSU �G)

Dic A rbcit zeigt auf G rund cincs rcichcn Quellcnmatcrials den Beitrag,
dcn Virgil Oniţiu - sowohl als Dircktor cler Kronstădter rumănischen Schu
lcn, als auch als Erzjeher - zur Entwicklung des rumănischen Schulwesens
in Sicbenbi.irgen geleistet hat, auf.
Virgil Oniţiu wurde am 2 1 . Februar 1 864 in Reghin (Rcen) gcboren. E r
besuchte die Schulen in Reghin, Caransebeş, Sibiu (Hermannstadt) und die
Universităten in Wien und Budapest.
Im Jahre 1 890 w u rdc Virgil Oniţiu Professor flir rumănische und lateini
schc Sprachc am .. gricchisch-orientalischcn grosscn offentlichen rumănischen
Gymnas ium in K ronstadt" (hcute Lyzcum Nr. 1 ), und vom 1 8 . August 1 � 94
bis zum 2 1 . Oktober 1 91 5 , als cr starb, w ar cr Direktor des Gymn asiums und
cler dicsem angcschlos encn rumănischcn Schulcn .
Virgil Oniviu w a r - w i c ihn cler grossc rumănisc!le Historiker Nicolae
Iorga charakterisiene, "cin Mann von uncndlicher Liebe fiir seine Schule er
fiillt, mit klarcm Geist und fcstcm \'("illen, cler dem rumănischcn Schulwesen
in Siebcnbii rgcn unsch:-i vbarc Dienstc gelcistct hat" .
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CHARTA ROTUNDA ( 1 893)
o tribună de luptă a tinerimii universitare pentru unitatea naţională

•:·

de MIRCEA BĂLTESCU

În neintrerupta luptă dusă de-a lungul veacurilor pentru eliberarea
naţională a românilor din Austro-Ungaria, pentru unirea cu ·celelalte pro
vincii româneşti într-un stat suveran şi unitar, românii din Transilvania 'au
dat dovadă nu nUiffia i de tenacitate şi treptată maturiz are politică, ci şi de
o uimitoare inventivitate.
I n pluralitatea modalităţilor luptei românilor pentru desăvîrşirea statului
naţional, "Charta rotunda" a ocupat un loc aparte, avînd în vedere atît felul în
care a fost concepută, cît şi faptul că ea a manifestat cu vigoare şi a
pronunţat dorinţa de unitate, jucînd un rol mobilizator şi polarizator al
Întregii mişcări a tinerimii universitare române din Europa 1•
Lansată de la Paris, de către Simion Mehedinti, care va deveni unul
dintre cei m!ai reprezentativi cărturari din prima jumătate a secolului al
XX-lea, ea urma o mişcare circulară, care sugera forma dorită şi firească
a patriei noastre.
Din cuprinsul articolelor "Chartei" se desprinde patriotismul ardent al
unor tineri studenţi ca: Simion Mehedinţi, Pompiliu Dan, Romul Pop,
George Moroianu, G. Candrea şi alţii care îşi coordonau eforturile spre
realizarea dezideratului major al desăvîrşirii unirii, în limitele gîndirii lor
social-politice (limite evidente în ce priveşte insuficienta abordare a proble
melor de ordin social şi exagerarea rolului personalităţilor).
Cunoaşterea "Chanei rotunda" prin bogăţia materialului informativ care
îl conţine, prezintă un deosebit interes, deoarece subliniază activitatea depusă
de studenţii români de la universităţile din Paris, Pesta, Viena, Berlin, Cluj
* Despre ,.Charta rotunda" a publicat un studiu Şerban Polverejan, Din activitatea stu
denţilor romdni din strc!indtate , .Charta rotunda" (1893), în Apulum, VII/II, 1969, p. 187-201 ş i
M ircea Băltescu, Un document inedit a l unitc!ţii naţionale, Charta rotunda, î n "Astra" III, nr . 7

iulie 1 968 , p. 2 .
1 Detalii despre "Charta rotunda" ne-a lăsat Pompiliu Dan î n memoriile sale ş i intr-un
scurt istoric al acestei foi studenţe1ti (Arhiva Pompiliu Dan aflată în posesia noastră).
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în lupta pentru unire, contra dominaţiei şi jugului stram, pentru elibe
rarea naţională a românilor din Transilvania ŞI afirmarea culwrii româneşti
În plin progres, a ideilor avansate ale epocii. 2.
La 1 manie 1 893, s-a pornit la Paris, din m!ţtauva studentului Simion
Mehedinţi, viitor profesor universitar şi om de ştiinţă, unul din primii geo
g.r afi moderni ai lumii şi Întemeietorul geografiei româneşti 3, sub numele de
"Charta rotunda", o corespondenţă scrisă cu mîna între studenţii romam
de la universităţile din Paris, Viena, Graz, Budapesta, Cluj, Bucureşti, Cernă
uţi, Miinchen, Strasbourg, Anvers şi Berlin.
Titlul acestei foi studenţeşti a fost dat de Simion Mehedinţi: "Am bote
zat această foaie Charta rotunda şi pentru că face un ocol şi pentru că este
charta poporului nostru . " 4
Simion Mehedinţ.i, animator al luptei tinerimii universitare pentru reali
zarea unităţii politice, şi-a dat seama că numai prin folosirea unor forme
variate de acţiune, prin participarea studenţilor · la manifestările organizate
se poate aduce o contribuţie substanţială la adîncirea procesu'lui de luptă
pentru realizarea unirii tuturor românilor într-un singur stat s.
Stabilindu-i programul, Simion Mehedinţi a urmărit să stimuleze interesul
studenţilor români pentru studiul istoriei şi al limbii poporului român, pentru
atragerea lor la dezbaterea problemelor contemporane, pentru formarea unor
atitudini militante în problema apărării intereselor naţionale ale naţiunii
române din Transilvania. Scopul suprem al foii studenţeşti "Charta rotunda"
era promovarea ideii eliberării de sub dominaţia i mperiului austro-ungar şi
unirea Transilvaniei cu România. In cadrul ei, un loc important îl ocupă
critica asupririi naţioTlale a poporului român din Transilvania, înfieflarea
.

2

.

Referindu-ne la studiul Din activitatea studenţilor români în strdinătate ,.Charta rotunda"

( 1 893). publicat în Apulum. Vll/ 11, 1969, p. 187 -20 1 , dorim să facem unele precizări. În studiu l

menţionat se aminteşte că din "Charta rotunda" S·a păstrat primul număr care cuprinde şi edi·
torialul şi că numărul a l doilea n·a putut fi descoperit, dar n-ar fi exclus să fi existat şi un
al treilea număr, ceea ce nu corespunde adevărului deoarece în arhiva Pompiliu Dan se află
în original nr. 2 şi 3 al "Chartei rotunda" fapt pe care autorul studiului menţionat îl cunoştea .
Autorul nu a menţionat un articol publicat în revista .,Astra " , anul III nr. 7 (26) iulie 1 968 ,
Un document inedit al unitdţii naţionale, Charta rotunda care explică pe larg istoricul apariţiei
"Chartei rotunda", menţionînd existenţa celor trei numere prezentînd c itate din nr. 2 şi 3 ,
precum ş i unele date referitoare la rolul acestei foi volante î n m işcarea naţională. Din dorinţa
de a contr ibui la elucidarea acestei probleme am făcut menţiunea cuvenită şi considerăm că prin
publicarea articolului de faţă se va aduce o contribuţie reală la cunoaşterea acţiunilor întreprinse
de studenţii români la sfîrşitul secolului al XIX-lea în lupta pentru unire.
3 Emil Bâldescu. Simion Mehedinţi, ginditor social-po l itic şi pedagog, Edit . ştiinţifică ,
Bucureşti, 1969, p. 5 .
4 Manuscris original în arhiva Pompiliu Dan, intitulat Explicări, aflat în posesia noastră.
În acest manuscris S imion Mehedinţi precizează ţelurile ,.Chartei rotunda" şi prezintă corespon·
denţii ei în diferite centre universitare ale Europei.
3 Simion Mehedinţi a fost întîi corespondent a l .,Chartei rotunda" la Paris şi apoi a trecu t
ca student la Berlin devenind corespondent în aceat centru u niversitar.
•
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abuzurilor şi persecuţiilor, sărbătorirea evenimentelor mai importante din
istoria poporului nostru, discutarea largă a problemelor fundamentale care
f rămîntau În acea epocă pe toţi locuitorii <imperiulu i austro-ungar.
Simion Mehedinţi ne oferă şi explicaţiile necesare pentru a Înţelege meca
nismul difuzării acestei foi studenţeşti în toate centrele universitare din
Europa: " 1 . In fiecare lună foaia aceasta va pleca din Paris şi va urma un
itinerar fix. 2. În luna a doua, numărul 1 va înso ţi pe numărul 2, pentru
ca să-I cunoască ; În luna a treia numărul 2 va însoţi pe numărul 3 . .l . Fie
care, 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 con
tra românilor, ce număr de români ori studenţi români sînt în cut>are oraş,
cîţi renegaţi şi CÎţi credincioşi avem, ce propuneri sînt de făcut . . . etc . . .
5 . Arhiva se va păstra la Paris. Mai tîrziu vom lărgi itinernriul. Băgaţi
de seamă la adresă şi anunţaţi din vreme staţia precendentă cînd se schimbă
domiciliul" 6, Simion Mehedinţi, dînd indicaţii privitoare la modul cum
trebuie să se acţioneze pentru succesul acţiunii, arată corespondenţilor "Char
tei rotunda" importanţa acestei acţiuni spunînd: "Gîndiţi-vă că dacă Între
ţinem forma aceasta de corespondenţă, vom şti în o rice moment cum bate
pulsul întregii noastre naţiuni" 7,
.

8 Corespondenţii . ,Chartei rotunda" au fost : Viena : Pompiliu Dan , W�ring Gi.irtelstrassc
nr. 4 , I I . 10 ; Graz : Aurel C . Popovici ; Budapesta; Elie Cristea . Uli:ii ut 20 , fOld 1 8 ; Cluj : Ro
mul Pop , Belmonostor U. 17 a ; Bucureşti : dr. Staicovici şi dr. Nan Muscel str. Primăverii ;
Berlin: Simion Mehed inţi , Doroteenstrasse N. W . 70 ; Munchen : C. Penopol-Băicoianu , Akade
miestrasse 1 5 , Il ; Strasbourg: G . Candrea , Balhausgnsse 2 1 ; Paris: George Moroianu Rue Thenard
7. Corespondent la Cernăuţi a fost Gheorghe Bogdan-Duică care însă din cau;a represiunilor
nu a putut să-şi îndeplinească m isiunea primită . Î ntr-o scrisoare trimisă de Gh. Bogdan-Duică
lui Pompiliu Dan la 25 iunie 1893 îi cere să îndeplinească el rolul de corespondent şi pentru
Bucovina motivînd atitudinea sa. Redăm conţinutu l scrisorii pentru a se putea înţelege con
diţiile în care activau studenţii români la Universitatea d in Cernăuţi :

Iubite Dane,
Din român greu să faci om cu m inte! M i-aţi trimis m ie mai întîi acele schimburi de scrisori
în care eu n-am adaos nimic. Mehedinţi a pus deci nu! Dar trebuia să ştiţi, că dacă n-am scris
nimic, nici nu puteam scrie. Eu mai întîi nu sînt student deşi bucuros voiesc să ştiu ce faceţi
şi v-aş spune bucuros ce se face aici . . .
A doua oară Charta sosi la u n domn ce aparţine fam iliei celei mai duşmane mie d e aici! Am
fost consternat cînd acel domn a venit la mine cu Charta , din care se vede că aţi primit o idee
de a mea etc. Eu aş num i o stupiditate această întîmplare dacă aş şti că s-au făcut cu ştirea
cuiva care are cunoştinţii de duşmănia acum latentă între m ine 5i familia aceea . E •o nenorocire
însă . . .Te rog să scrii tu de acolo lui Mehedinţi şi Morianu să-ţi dea ţie chestia în mînă în ce
priveşte Bucovina. Eu corespondez cu tine bucuros dar cu condiţia : vei scrie recomandat cum
îţi voi scrie şi eu. N-am vreme să-ţi scriu mai mult acum. Orice ai face fără consimţămîntu l
meu e supus greşelii.
7

Manuscris original în arhiva Pompiliu Dan, în posesia noastră.
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"Chana
iunie

rotunda"

a apărut in luna

martie

şi 'a durat �nă-n

luna

1 893 dnd a fost sistată din cauza persecuţiilor stăpînirii austro-ungare

şi a urmăririi corespondenţilor de către poliţie 8•
"Charta rotunda" a apărut în perioada dnd tinerimea universitară din
toate centrele u111iversitare ale Europei îşi manifesta solidaritatea cu memo
randumul românilor, înaintat la

28 mai 1 892, Împăratului Franz Iosif I la

Viena, de o numeroasă delegaţie compusă din reprezentanţi ai tuturor pătu
rilor sociale ale romanilor din Transilvania9•
După cum subliniază Pompiliu Dan în memoriile sale 10, "Charta ro
tunda" era destinată să lămurească opinia publică occidentală în privinţa
aspiraţiilor naţionale ale rom:inilor din Tn:tnsilvania, determinînd tinerimea
universitară să treacă l'a o puternică acţiune pentru susţinerea mişcării naţio
nale a rom:inilor din monarhia austro-ungară.

se

Condamnînd oprimarea n aţională,

"Charta rotunda"

înscrie

ca o

tărîmul

urmărind satisfacerea revendicărilor

importantă realizare a studenţilor români la sfîrşitul secolului al XIX-lea

pe

politic

şi

al

publicisticii,

sociale şi polillice ale poporuluiu român.
Referindu-se la sprijinul pe care-I primea poporul n ostru în lup� sa

legitimă pentru

deplina egalitate În drepturi ou celelaLte naţionalităţi in

Transilvania, din partea oamenilor politici şi de ştiinţă francezi corespon

scria : "0 ştire din cele mai înbucurătoare: distinsul pro
fesor dl. H . Gaidoz, director al Şcoalei de înalte studii şi profesor de etno
grafie în secţia diplomatică şi de drept public şi istoric de la şcoala de ştiinţe
politice, a vorbit la cursul său despre românii din Transilvania. D-l Gaidoz
a Început cam aşa: "Domnilor venim acum la o ţară din �orientul Europei,
zma din cele mai frumoase de pe continent, Transilvania. Această ţară e

dentul din Paris 11

8 "Charta rotunda" era trimisă prin intermediul poştei de la Paris la Viena (unde şef de
staţie era Pompiliu Dan) ; la Graz (Aurel C. Popovici) ; Budapesta (Ilie Cristea) ; C luj (Romul
Pop) ; Berlin (Simion Mehedinţi), Strasbourg (G. Candrea) ; MUnchen (Penopol-Băicoianu) ;
Anvers (T. Andreescu) ; Bucureşti (Staicovici ş i Nan Muscel) ; Cernăuţi (Bogdan-Duică, care
atunci era redactor la ziarul "Gazeta Bucovinei" cJ.ar care printr-o scrisoare adresată lui Pom .
piliu Dan a refuzat să fie corespondent din cauza persecuţiilor. Î n istoricul pe care Pompiliu
Dan l-a scris referitor la "Charta rotunda" sub formă de memorii arată că concomitent cu pri·
m irea scrisorii şi a corespondenţei restituită de Gh. Bogdan-Duică, un cunoscut de-al său de la
poliţia secretă din Viena, l·a încunoştiinţat că poliţia austriacă urmăreşte această corespondenţă,
l-a sfătuit să nu mai continue deoarece corespondenţii vor şi fi arestaţi. Pompiliu Dan i-a
scris lui Simion Mehedinţi la Berlin despre această problemă şi-n iunie 1893 s-a sistat acti·
vitatea "Chartei rotunda" .
8 V. Curticăpeanu, în Desifv!rşireu unificării statului naţional romdn Unirea Transilvaniei
cu vechea Românie, Bucureşti, Edit. Academiei, 1968, p . 3 28 ; idem, Mişcarea cultural4 romd
neascd pentru unirea din 1918, Edit. ştiinţifică, Bucureşti , 1968 , p. 140- 1 4 7 .
10
Pompiliu Dan, Memorii în Arhiva Pompiliu Dan în posesia noastră . M ircea Bălcescu,
Contribuţii privind lupta naţional-politice! a lui Pompiliu Dan, în Cumidava, II, 1968 , p. 233 -26 8 .
11 ,.Charta rotunda" n r . 2 , aprilie şi mai 1 893 .
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locuită în partea ei cea mai mare de un popor eroic, care duce o luptă voi
nicească contra asupritorilor săi". D:l Gaidoz a fă1:ut o mulţime de ciuaţii
din "Replică" pe care o recomandă auditoriului, compus din reprezentanţi
ai tuturor naţiunilor europene şi mulţi din ai celor transatlantice cu urmă
toarele cuvinte: "V,"i sfătuiesc, domnilor să citiţi această scriere interesantă
şi instructivă, opera unei junimi, care /ace onoare naţiunii căreia aparţine şi
lumei universitare" . Închipuiţi-vă acum bucuria românilor care erau de faţă
Ia acest curs - cel ce scrie aceasta era printre aceia ! Dar d-1 Gaidoz n-a
isprăvit. Ora viitoare ne-o va consacra tot nouă, va vorbi despre epoca de la
1 848-1 892 . . ,.De mult nu s-a mai vorbit cu atîta interes despre România
Într-un curs universitar aici în Francia. Poate de pe timpul lui Quinet şi
Michelet, aceşti entuziaşti /ilo-români care de la înălţimea scaunului ce-l
ocupau la "College de France", pledau cu ardoare pentru cauza Principatelor
Române" ·12 (sublinierea noastră, M. B.). Acelaşi corespondent din Paris scrie
că marele bărbat de stat şi celebrul orator spaniol Emilio Castdar "Ar fi
ţinut zilele trecute în Madrid o importantă conferinţă politică vorbind despre
români" 13 (sublinierea noastră, M. B.).
Animaţi de un puternic simţămînt patriotic, corcspondenţii "Chartei
rotunda" aveau în faţă ca direcţie fundamentală a activităţii lor şi sărbă
torirea evenimentelor istorice. In toate numerele au scris despre felul cum
poporul roman a aniversat ziua de 3/1 5 mai şi cum s-a serbat această dată
la Paris, Berlin, Viena etc. In cadrul acestor aniversări srudenţii români sus
ţineau conferinţe pe teme politice şi, naţionale . Astfel, studţntul Gheorghe
Marinescu (viitorul mare om de şniinţă român) a ţinut o conferinţă la Paris
"Despre patriotism" 14.
Corespondenţii "Chartei rotunda" au dat relatări privind activitatea
presei româneşti din Transilvania şi au cerut o atitudine mai radicală a zia
relor care apăreau la Braşov, Sibiu în ce priveşte demascarea şovinismului
claselor doniinante, a metodelor de opresiune ale guvernului de la Pesta,
pentru orientarea maselor româneşti în vederea luptei împotriv;a asupririi
naţion'ale 15. Referindu-se la susţinerea mişcării naţionale a românilor din
Transilvania de către presă corespondentul din Strasbourg sublillli,a rolul zia
rului "Tribuna" din Sibiu în apărarea intereselor naţionale ale poporului
.

12

" Charta rotunda" nr . 2, aprilie şi mai 1 893 ; George Moroianu , Hmri Qaido:, Românii

din Ungaria, OrigiMa, istoria şi starea lor pre:entd, extras din "Revue de Paris" , Bucureşti ,
naţional
15 mai 1894 ; Mircea Bălcescu , Contribuţia lui George Moroianu la fdurirea statului
.

romdn unitar, în Cumidava, IV, 1 970, p. 23 1 , 235 .
13 .,Charta rot\lnda" nr. 3 , V-VI.
14 Pompiliu Dan , Memorii .
15 .,Charta rotunda" , nr. 3 , mai-iunie 1893 .
13

-

Cumidna
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rom@.n : "Trebuie să ştim că ceea ce s-a făcut în Transilvania, numrai Tribuna
a făcut cu mai m are avint de la publicarea memoriului fraţlilor din Bucu
reşti. Dar dacă am avea un ziar Într-un stil şi mai ascuţit redactat de cum
e Tribuna?" 16• Studenţii români de la universităţile din Paris , Viena
, Graz
Budapesta, Cluj, Bucureşti, Strasbourg, Munchen, Berlin, militau pentru apa
riţia unui organ de presă care să cuprindă În preocupările sale dezvoltarea
relaţiilor dintre studenţii rom�ni ce studiau in diferite centre universitare
ale Europei, atenţionarea opiniei publice progresiste europene asupra probleme
lor majore care interesau poporul român, part�ciparea activă a junimii uni
versitare 1� lupta pentru cîştigarea drepturilor legitime ale românilor din
Transilvania. CorespondenţÎi din Paris, Viena, Berlin 17 au propus să se con
stituie un comitet de presă al studenţilor români a cărui menrire era să se
îngrijească de publicarea în presa străii.n ă a unor articole care să sublinieze
dorinţele rom@.nilor, drepturile lor, să arate necesitatea înlăturării asupririi
străine pentru desăvîrşirea unităţii politice şi navionale.
Corespondentul din Anvers 18 salutînd ideea studenţilor din Graz de a
se tipări un zri ar al lor propunea să apară o foaie politică la Paris in urmă
toarele condiţiuni: a) să fie scrisă în limba franceză ; b) să apară o dată pc
săptămînă sau cel puţin de 1două ori pe lună; c) �ă poarte un nume cu
totul străin de scopul pe care-I urmărim, adică să nu lase să se vadă de la
prima aruncătură de ochi, că această foaie are de scop pur şi simplu să
apere cauza rom@.nismului; d) să se ocupe puvin de politica celorlalte ţări,
dar princit)i:aJmente cu cea din Austro-Ungaria, adică de cauza noastră;
e) dacă rezervele permit, să se angajeze scriitori străini de o valoare cunos
cută ; f) să nu se trimită gratis decit jurnaliştilor, publiciştilor şi diferitelor
societăţi politice, de studenţi etc. Studenţii români au căutat s ă popularizeze
aqiunile lor solicitînd ca o parte din materialul scris cu mina să fie publicat
in ziarele din Transilvania: "Tribuna" şi "Gazeta Transilvaniei" : "Ar fi
recomandat a se trimite "Charta rotunda" şi la vreun redactor al Tribunei
ori la un om, care stă in legătură cu ea (din Sibiu) d.e. d-lui Rusu Şirianu,
ori d-lui Al. Tondorianu. E din multe puncte · de vedere bine să cunoască
" Tribuna" fraţlii noştri şi să ne ofere sprijinul, eventual expertul ei, sfat.
Credem a intimpina în această privinţă consimţăm1ntul tutror" 19•
Corespondentul din Bucureşti subliniind im1ponanţa editării unui organ
de presă tipărit care să poată insufla curaj studenţilor În lupta pentru apă,

18

Ibidem.
1 7 Ibidem.

n Ibidem.
11 " Charca rotunda" , nr, 2 aprilie·mai 1893 .
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românilor

din

Transilvania,

arăta

că

acesta

trebuie

să

răspundă la toate păturile soci'ale şi că este necesar să fie editat la Bucureşti:
.. Fondarea unui j u rnal naţional care să apere interesele româneşti şi care să
fie răspîndit cu profusiunile în toate straturile române ar f� fost bine venită ;
este vo-rba - după dt sînt infonnat de înfiinţarea unui organ în Bucureşti.
Ar trebui mai mult, ca în di ferite centre ale Europei să putem obţine sim
patia organelor de publicitate care să ia chestiunea noastră de aproape; con
vin Însă că lucrul este greu, dar din momentul ce nu e imposibil trebuie
să facem toate demersurile in acest sens"20.
Un fapt demn de semnalat cu privire l a poziţ-ia critică şi militantă pe
care o adoptau corespondenţii .,Chartei"

în apărarea intereselor românilor

din Transilvania este şi acel a referitor la atitudinea " Gazetei Tansilvaniei"
în timpul cînd irnpunătoarea delegaţie formată din aproape trei

sute de

persoane în frunte cu dr. Ioan R1aţiu a prezentat Memorandumul în mai

1 892

la Cancelaria imperială din Viena: "Gazeta Transilvaniei pre noi ne revoltă.
Am văzut-o cum s-a purtat Înainte de deputaţiunea din Viena.

Cind

toţi

luptam să reuşească bine, ea printr-un nesfîrşit şir de articLii fără cap şi

fără coadă a zăpăcit pe mulţi cînd toate jurnalele înştiinţau telegrafic despre
soartea dep. -- ea
om

unui

tăcea!

De atunci ea a tot dezbinat servind interesele
. " 2 1•

părerile unui individ şi nu ale poporului .

.

I ntransigenţă şi fermitate au dovedit corespondenţii "Chartei" În gene
ral tinerii intelectuali, elemente radicale faţă de atitudinea "Gazetei de Tran

�ilvania" în cazul Ghiţă Pop 22, "A scris articlii de fond contra "pornirilor
t inerimii" şi-n afacerea bravului Ghiţă Pop, a luat partea destituitorilor lui,
după ce în timpul cel mai critic tăcea despre l·uc rul întîmplat înaintea ochi
lor ei! -- gazetJa şovăieşte, nu n1ai serveşte interesele neamului, ci a unui

individ capriţios"

23.

Elementele radicale din rîndurile tinerimii universitare

române cri,ticau pe doctor Aurel Mureşianu directorul şi proprnetarul "Gazetei

TransilVJaniei" cerîndu-i să aibă o atitudine m ai combativă, energică faţă de
asupnirea naţională a rom:lnilor, să arate nedreptăţile şi ziarul să devină
radical.

O

idee care a polarizat pe toţi studenţii rom:ini şi care a fost susţinută

cu căldură şi convingere de către corespondenţii . " Chartei" a fost aceea a
organizării unui congres al tinerimii universitare române din Imperiul Austro2 o Ibidem.
21 Charta rotunda" nr. 2, aprilie-mai 1893 .
.

22

Ibidem. Detalii cu privire la cazul Ghiţă Pop le găsim ln : Valeriu Branişte, Amintiri
Edit. M inerva , Bucureşti, 197 2 , p. 164-�69. ,
ftCharta rotunda" nr: 2, aprilie 1 893.

din închisoare ,
n

·
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Ungar sau din intreaga Europă care să formuleze şi să cugete asupra scopu
rilor supreme ale naţ;iunii române: ,,Noi aflăm de lipsă să se ţină odată
un congres al tinerimii române din întreaga monarhie, la care fraţii din
regat să fie invitaţi şi să vină ca oaspeţi. Aceasta pentru a satisface forma
lităţile, pentru a putea lucra pre faţă c-u demnitate şi rigurozitate, fără a fi
bănuiţi de iredentism" 24• Corespondentul din Paris referindu-se la necesi
tatea convocării unui congres al tinerimii universitare scria: "Dacă s-ar putea
ţine în acest scop un congres al tineretului român şi sl!av din Ungaria, ar fi
cred cu atît mai bine" 25. Acest corespondent se referea la un congres care
să formuleze un ma111ifest de protest contra sărbătoririi mileniului Ungariei,
în condiţiile cînd românii şi slavii erau supuşi oprimării naţionale.
În memoriile sale Pompiliu Dan subliniază că elaborarea Replicii lui
A. C. Popovici a fost rezultatul muncii colective a studenţilor români care
studiau la universităţile din monarhia austro-ungară2t5. Istoriografia bur
gheză a căutat să acrediteze ideea că replica junimii academice române de
la universităţile din Viena, Budapesta, Graz şi Cluj cunoscută sub numele de
"cestiun:ea romana În Transilvania şi Ungaria" aparţine în totalitate lui
A. C. Popovi.ci 27. Această apreciere nu core51punde însă adevărului.
Încă din 1 893 corespondentul din Cluj al "Chartei" sublinia contribuţia
unui număr insemnat de studenţi români la elaborarea Replicii : " Î n Tri
buna din 1 4 maiu citim că la Graz a fost ascultat A. C. Popov.i!ci referitor
la "Replicr.1" şi dînsul a comunicat numărul membrilor din comitetul execu
tiv, ce noi nu o ţinem corect, fiindcă trebuie să păşim cu toţii inaintea juriu
lui ca autori, ia.r nu num:ai cîţiva. Ar f� de dorit să ne hotărîm cum am
putea păşi mai impunător in această privinţă" 28.
Legătura strînsă cu poporul a fost unul din obiectivele fundamentale ale
autorilor "Chanei rotunda", "politică de jos În sus, să ne educăm pe noi şi
prin noi masele. Program scurt şi mult cuprinzător pe care unii dintre ai
noştri n-au vrut să-l înţeleagă şi nici că vor. Numai urmînd acest principiu
vom putC<1 ajunge la ceea ce corespondentul din Bucureşti spunea adică:
"Inceperea unei campanii pentru obicinuirea spiritelor cu ideea pentru trium
ful cauzei noastre. Şi asta trebuie să fie, cred eu, crezul generaţiei tinere.
Pentru realizarea acestui ideal are să se concentreze întreaga credinţă. Doar
24 " Charta rotunda", nr. 2 , aprilie-mai 1 893 .

25

Ibidem.
Pompiliu Dan , Memorii.
2 7 Detalii privind această problemă în studiul lui M. Băltescu , Contribuţii privind lupta
naţional-politicd a lui Pompiliu Dan, în Cumida11a, II, 1 968, p. 238-240.
as .,Charta
rotunda" , nr. 3 mai-iunie 1 893.
26
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În /oaie (Charta rotunda) aceste sint aprecieri pe care toţi le ştim şi poate
,<i mai mult le simţim" 29 (sublinierea noastră
M. B.).
-

În faţa evenimentelor istorice inima tinerilor rom.ini tresărea adînc, re
mardndu-se

la

toţi

aceeaşi

tendinţă

de

a

evoca

lupta

poporului

român

pentru libertate şi independenţă, de a demonstra continuita tea de viaţă pe
meleagunile patriei noastre, de a mobiliza masele la luptă revoluţionară �i
naţională, pentru formarea statului naţional unitar român 30. Corespondentul
din

Bucureşti

al

"Chai"tei

rotunda" 31

referindu-se

la

sarcinile

studenţilor

români, scria : "Nu mai merge cu procedura de pînă acum, tot tărăgănăm
lucrurile. Străinătatea cunoaşte îndeajuns dreptatea cauzei noastre. G,azetele
europene ne-au luat deja ap(zrm·ea. Ce ne trebuie Însă? Ei bine, trebuie să
începem a face poporului şcoala revoluţiei, aici e leacul. Toţi ca �mul, la
momentul suprem" (subiinierea noastră - M . B )
.

În împrejurările grele ale dt;Sfăşurării

.

activităţii

datorită măsurilor represive ale •autorităţilor

tinerunll

universitare,

monarhiei dualiste,

corespon

denţii " Chartei rotunda" susţineau conştient interesele românilor din Tran
silvania, ale întregului popor român, cereau

să se elaboreze manifeste de

către conducătorii Partidului Naţional Român, în ·care să se protesteze împo
triva politicii guvernului de la Pesta şi a represiunii.

Ei

solicitau să se publice

note şi informaţii În presa occidentală, să se trimită telegrame la personali
tăţile proeminente ale vieţii politice şi culturale din Europa, În care să se
arate asuprirea naţională a românilor din Transilvania, dezvoltarea mişcării
naţionale, să se facă un aspru rechizitoriu politicii austro-ungare de oprimare
a românilor din monarhia austro-ungară.
Tinerimea română studioasă din

centrele universitare ale Europei

era

preocupată de probleme cardinale care stăteau în faţa românilor din Tran
silvania, era convinsă de justeţea drepturilor legitime ale poporului român,
se ridica cu hotărîre împotriva manifestărilor de disc riminare naţională, de
deznaţionali21are forţată, preconizind acţiuni ferme în lupta naţională.
Studentul ardelean Aurel C. Popovici, în numele studenţilor români de
la

Universitatea din

Graz,

urma să aibă loc în luna mai
lin Şl · . Paris, să se. m anifeste

referindu-se

la

Congresul

•

care

1 893, scria: "Tinerimea din Pestla, Viena, Ber

prin

telegrame cu ocazia congresului. Toţi să

"9 lhidm J .
.

naţionalităţilor

"'' Ibidem .

-3! Ibidem.

https://biblioteca-digitala.ro

1 98

"IRCEA BĂLTESCU

vadă ŞI să şue că politica ce se va inaugura acolo este politica văitorului, a
tinerimei, căreia nu i se poate 9pune, care s-au ti convinge sau îi învinge" 32.
"Chana rotunda" a constituit o pagină de seamă în istoria mişcări.j
studenţeşti pentru apărarea intereselor naţionale fundamentale ale poporului
român, ea a fost o oglindă fidelă a frămîntărilor politice, literare, ştiinţifice
din epoca memorandistă, un izvor de înalt patriorjsm, ea va rămîne un
capitol al manifestării unităţii poporului român în lupta sa pentru înfăp
tuirea actului istoric de la 1 decembrie 1 9 1 8 .
E a reprezintă crimpeie din viaţa ş i activitatea unor �ntelectuali români
de seamă care s-au avîntat cu însufleţire în zbuciumul luptei pentru drep
tate socială şi libertate naţională.

A N E X A�·

"Charta rotunda"
Nr. 2 aprilie 1 893
.3 /1 5 aprilie, Paris
1 . Serviciul divin În memoria marelui. G rigorie T. B rătianu ce s-a Jnun
ţat în n r 1 al "Chartei rotunda", s�a ţinut dUII1li nică 1 9 martie În biserica
română. Un membru din comitetul Ligei a luat cuvîntul.
2. Liga d-aici a hotărît să facă portretul în ulei al lui Gr. Brătianu şi
să bată o medal1ie comemorativa care să poarte pe avers chipul scumpului
defunct, iar pe revers va fi reprezentată Liga personificată şi tinind, fîlfîitor,
În mînă stindardul national. Desemnurile necesare pentru această medalie le
face chiar un român, membru în comitetul scqiunei noastre. Sperăm că peste
2 luni cel mult medalia va fi gata şi atunci o veţi \avea cu toţii.
3. Felicităm din inimă pe fraţii Vlienezi pentru nobila lor iniţiativă de a
pune bazele unei fundaţ�uni, care să poarte numele ilustru al vecinic pltnsu
lui Gr. T. Brătianu.
4. În şedinţa Ligei de la 1 ap·rilie Anibal Theohari, stud. În medicină,
ne-a ţinut o nntere<antă şi instructivă conferinţă.
5. În săptămînile din urmă 2 din ligiştli, cei m ai de inimă a părăsit
Parisul. Unul (Mehedinti) s-a dus în Berlin, celălalt (Cantilli) a plec·at la
Bucureşti.
32 Ibidem.
* ,.Charta rotunda", nr. 2 şi 3 (ms)

se

afl ă in A rhiva Pompiliu Dan, în posesia noastră.
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6. Ziua de 3/15 mai, dată scumpă în JStona noastră contimporană, va

serba Liga diin Paris printr-o şedinţă festivă şi printr-un banchet.
d-1

7. O ştire d in cele m'ai îmbucurătoare: joia trecută distinsul profesor,
H. Gaidoz director al Şcoalei de Înalte studii (Ecole des Hautes Etudes)

şi profesor de emografic la Secţia diplomatică şi de drept public şi istoric
de la Şcoala de ştiinţe politice,

a

vorbit la cursul său despre românii din

Transilvan ia şi Ungaria. După ce a istorisit pe scurt soarta slavilor din
Ungaria,

venind

la

românii din Transihnania d-1 Gaădoz

a început cam

aşa: "Domnilor, venim acum la o ţară din Orientul Europei, una din cele
mai

frumoase

după

continent,

partea ei cea mai mare

Transilvania.

Această

ţară

este

locllli tă

În

de un popor eroic (cuvintele lui propri i : habite par

un peuple heroique) care duce o luptă voinicească contra asupritorilor săi

unguri." D-1 Gaidoz a făout o mulţime de oitaţii din "Replica" pe care o

recomandă auditorului, compus din reprezentanţi ai tuturor naţiunilor euro

pene şi mulţi din ai ·celor transatlantice cu următoarele cuvinte: Vă sfătuie�c,
domnilor, să citiţi această scriere
care face

interesantă şi imtructivă opera unen junimi,
onoare naţiunei căreia aparţine şi !urnei universitare". Închipuiţi-vă

acum bucuria românilor care erau de faţă la acest curs - cel ce scrie acestea
era printre aceia. - Dar d-1 Gaidoz n-a isprăvit. Ora viirtoare ne-o va
consacra tot nouă, va vorbi despre epoca d e la 1 8 48 - 1 8 92. De mult nu s-a
mai vorbit cu atîta interes despre români într-un curs universitar aici în
Francia. Poate de pc timpul lui Quinet şi Michelet, aceşti entuziaşti filoro
mâni, care de la înălţimea scaunului ce-l ocupau la "ColH:gge de France"
pledau cu

ardoare pentru cauza Pnincipatelor Române.

8. Am auzit, că Emilio Castelar, m arele bărbat de stat şi celebrul ora
tor spaniol, ar fi ţinut zilele t recute în Madrid o importantă conferinţă poli
tică vorbind despre români. Pînă În momentul acesta n-am putut da peste
revista care vorbeşte de această conferinţă. Poate în nr. 3 al "Ch.r." vă voi

putea comunica pe scurt ce-a vorbit d . Castelar.
9.

Un gurii

se pregătesc a serba jubileul de 1 000

de ani de la descăle

carea lor din Sltepele Asiei în frumoasele ţinuturi ale Panoniei şi Daciei. Cu
toţii ştim ce însemnează acest jubileu. Pentru naţionalităţile nemaghiare şi în
special

pentru

noi român�i el însemnează o mie de ani de fă·rădelegi, de

cruzimi şi de persecuţiuni fără pereche În istoria popoarelor. Datori sîntem
deci să luăm poziţie faţă de această serbare.
Propun ·pentru atunci :
.

a) .

-

Un mtmi/est de protestare cît se va putu de �ergic �i de demn, pe

care studenţii români din Tran să lvan i a şi Ungaria să-I publice în toată presa
europeană.
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b) . Dacă s-ar putea ţine În acest scop un congres al tineretului român
şi slav din Ungaria, ar fi cred cu atît mai bine.

c). ln fine, noi transilvănenii, bănăţenii şi ungurenii, care ne aflăm mai
aproape d:e vatra părintească, să veghem de aproape ca nu cumva maghiarii
să adune - fie bani, · fie altfel - pentru expoziţia regnicolară ce o pre
gătesc cu ocazia jubileului lor, produse de-ale industriei casni,ce române �i

să le expuie acolo ca produse ungureşti, cum au fă-cut la 1 885. Mi-aduc
aminte de a fi citit un uvrag;iu (franţuzesc) despre expoziţia din Budapesta
de la 1 885. Am văzut acolo o mulţime de fotografii de pe cele mai variate

covoare, ootrinţe (cretinţe), ţoluri (ţoale ) şi postavuri (ceste 2 din urmă, de
Săcele), apoi ştergare de imbrobodit (borangic şi bumbac ) etc., toate produse
de mîna dibace a femeii române. Ştiţi însă, cum erau clasate acolo?
" P ro
duits de l'lindustrie domestique de la paysanne magyare" (Produsele indus
triei casnice ale ţărancei maghiare).
(Aici va urma pag.

11

şi

12

din .. Ch. r . " ) " .

Pag.

(Continuare a coresp. din Viena În luna martie

l .l

1 893)

din toate părţile "Daciei" pentru a sta la sfat asup11a ccstiunei: în ce chip
s-ar putea întemei1a o asociaţie, care să se ocupe cu cesuiunile sociale şi poli
ti,ce, care agită şi vor agita poporul nostru. Societatea aceasta poate fi pusă
cu greu sub ocrotirea legilor, deşi acestea nu ar fi vătămate prin publicitatea

lucrărilor sale ; asupra a-cestei cestiuni şi asupra luGărilor societăţii, trebuie

să ne Înţeiegem deci

cu

toţii şi să ne pregătim propunerile prin comunicaţiuni

În scris anterioare adunării acelei .\sociaţiuni, cu prileju l căreia am putea

provizoriu sau definitiv să regu.lăm cestiunea. Adunările Societăţii, ce o dorim,
ar trebui

să

fie regulate şi spre pildă pe temeiul unor raporturi ad hoc asu

pra feluritelor cestiuni,
romaneşci.

discutate vor fi

toate interesele sociale şi politice

Ne aşteptăm la reZ'llltatul u rmător de la lucrarea aceasta: pnn

con

veniri !anuale mai puţin sau mai mult numeroase ne vom înfrăţi mai uşor
în toate gindirile, în 1alegerea mijloacelor de a lucra practic, de a purta în
popor nu numai i n spiraţia, ci şi înţelepciunea pol itică şi î ncredere� în suc
cesul ·cauzelor bine chibzuite.

Rugăm deci pe .confraţii dela toate universităţile să discute ideea ac&sta

şi să Însemne în "Ch. r . " vederile lor, Începînd deja cu pr()xima _ staţiune, la

s

c�re V,� ajunge !Wlll�.\lil .acest�.. �.ot�spon,d�}:l �a. , p_r_iva�� '� ?e. .�:ef.e.rit p entru
.
·
cwpJmicaţiun.i · mai de taină. · . . . ·
..

*

·

·

Li psesc d i n mss.
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7). Rog pe toţi ce primesc această "Ch. r:' să nu întîrzie mc1 un mo
ment cu expedierea mai departe, mai ales că pe april,ie ne-am prea întîrziat.
Pcntm viitor ar fi bine, ca fiecare să-şi formuleze de mai înainte materialul
ce are să-l scrie aici, ca ştiri nouă sau ca propuneri.
8). Recti/icare. În nr. 1 la datul din Viena s-a zis, că la "Rom. jună"
sînt Înscrişi şi 2 tineri romiini din Macedonia. Asta nu este corect, acei tineri
(Kapri şi Antoniad) sînt din România (Roman şi Iaşi) . Salutare şi frăţie şi
izbîndă la toţi !
Graz, 23 .IV.
Sal.utăm ideea fratelui Mehedinţi. Pagirillle acestea v or deveni istorice.
După Împlinirea dorului nostru vor scruta savanţii să afle a cui scrisoare
e ceea Şi ceea - şi vor recunoaşte cit de invenţioasă e iubirea, mai ales iubi
rea de neam.
Credem, că se va chiar perfecţiona această chartă, devenind cu timpul
organul tinel'IÎmei academice tipărite. S-ar putea şi s-ar şi cade. Noi, tin.
rom. aşa de numeroasă, noi care am dat dovezi despre inteligenţa şi însufle
ţirea noastră într-o formă, cum nicăieri în lume, prin "Replică" - noi să nu
putem susţine un organ tipărit al nostru?
La o convenire viitoare d. e. cu ooaziunea Adun. gen. a Asociaţiunii,
sau a congresului tin. din Regat, s-ar putea vorbi despre acesta, s-ar putea
constitui o redacţie în Paris ori alt loc şi corespondenţi lîngă fiecare univers,
ca să iese un juma!, sau revistă lunară, în forma, chiar şi în numele acestei
"Charte rotunda" .
Protestul contra mileniului maghiar îl aflăm firesc din partea întregii
tiner. române. Pînă atunci însă mai sînt vr-o 3 ani. Cestiunea nu se poate
rezolva prin atari propuneri din diferite părţi În diferite moduri. Noi cre
dem să se constituie În Paris un comitet, care special să se ocupe cu felul
de a protesta în tot modul posibil - şi acel comitet să vină apoi - timp
e destul - cu propuneri concrete, după precugetare serioasă.
Noi aflăm de lipsă să se ţină odată un congres al tinerimii române din
Întreaga monarhie, la care fraţii din Regat să fie invitaţi şi să vină ca oas
peţi. Aceasta pentru a putea lucra pre faţă cu demnitate şi rigurozitate, fără
a fi bănuiţi de 1redentism.
Pag. 1 4.

L!l con g resul acesta·. pot veni �i ' stud·. slavi I'rtn delegaţiuni, Tinerimea
din :V1tn.a; Pesta, · clu j · şi Bucovina _.:.__ · ·să se cugete asu p ra· ·acesti.ti." puntt şi
�ă' .se declare� :E tirnpul ·s uprem .să ne manifestăm şi astfel, cu bărbăţie · şi vred
nicie!
.
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În Paris,

Viena

şi Berlin, propunem să

se constituiască cîte

un comitet

de presă, c ar e să în grije as că a introduce În presa străină filoron:ână, unde

putinţă, toate volniciile maghiare ce ni se fac. Lumea să ştie, ceea
şi pre-a co m ptă de ei retace, omorîndu-ne cu tăcerea. În Viena
" V aterl a nd" ; "Deutsches Volksblatt", in Berlin " Kreuzzeitun g " , în "Germania"
etc. primesc ştiri şi arniclii despre noi, să se scrie numai aşa, ca redacţiunilor
să li se uşureze lucrul, sau să nu aibă alt lucru, decît a le pre d a cule gătorilor !
La lucru deci!

mai
ce

e cu

ungurii

Tinerimea din Pesta, Viena, Be rlin şi Paris să se manifestcze prin tele
congresului naţionalităţilor, ce se va ţine in Mai. Toţi să
vadă şi să ştie că po li t ica ce se va inaugura acolo este politica viitorului,
a tin e rimei, căreia nu i se p oate opune, care sau îi convinge, sau îi î"nvinge.
Te legr amele să nu se trimită în numele societăţilor! (Rom. jună etc.).
3/1 5 mai să se serbeze În toate locurile cum se cuvine prin şedinţe so
lemne, petreceri sociale, care înalţă vaza neamului nostru ca neam de vilitor
- şi din toate locurile să se trimită telegrame presei naţionale veritabile . Să
ştie lumea că sărbătorim cu pie ta te zilele mari ale libertăţii! Sus inimile!
Pag. 1 4 Ch. r.

grame cu ocaziunea

Gazeta Tramilvaniei pre noi ne revoltă! Am văz,ut-o cum s-a purtat
deputaţiunea la Viena. Cînd toţi lucram să reuşească bine, ca
pri nt r -u n ncsHrşit şir de articlii fără cap şi fără coadă 'a zăpăcit pe mulţi.
Cînd toate jurnalele inştiinţau telegra.fi c despre s oarta dep. - ea tăcea! De
atunci ca a tot dezbin at, servind interesele unui om, unui individ şi nu ale
pop<>rului. Înainte de alegerea de mitropo1it la B laj, ea inceoca să facă dez
binare în sînul uniţilor, p a r-că n-am fi des tul de dezbinaţi - şi cînd românii
uniţi se prezintă la Roma şi sint primiţi în cel mai distins mod .
Înainte de

Pag. 1 5 Ch. r.

ca le dă pal m i prin articl�i unui savant unic În felul său. G azeta e duşmana
tinerimii! A scris articlii de fond contra "po rnirilor tinerimii" ş.i in afacerea
bravului "Ghiţă Pop" a luat partea destituitorilor lui, după ce În timpul cel
mai critic tăwa despre lucrul Întîmplat î n a i nte a ochilor ci ! -- Gazeta şovă
ieşte, nu mai serveşte interesele neamului, ci ale unui individ capriţios, insultă
tinerimca �i face o şcoală periculoasă rin famă - să o ignorăm dar, cu dis
preţul nostru să o tractăm. Să o combatem, să-i strigăm un tineresc "veto " .
Să o facem imposibilă. Mai bine nimic decît rău. D ispară - e b�trînă, s�
foc tineresc în inimă şi cu jert/ire de sine pentru interesele
v ină alta cu
mari - şi nu întors! - Jos cu ea !
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Nu de mult a fost alCl un tînăr · adv. român de la Lugoj, care ne-:1
informat despre multe lucruri interesante. Banatul se întoarce la

Pa rtidul

NaţionaL Generaţiunea tînără nu se mai lasă condusă de membrii casiriei

maghiare din Pesta.
Unul dintre ai noştri a luat parte la pclegriajul românilor
'

Wliţi la Roma

� 1 ne-a adus Însufleţire şi multe veşti îmbu curătoare. Respectivul

2

a

petrecut

zile În Zagreb serbătorit de croaţ i pentru că reprezenta naţiunea română,
ln că una. "Homerule bill" e pentru noi de cea mai mare însemnătate !

Urmă riţi-o cu atenţiunea. Şi dnd la ultima

citire va f� primită, nu întîr

ziaţi a felicita pe bătrînul Gladstone telegrafice!
A facerea lui Lucaciu a ajuns la Cons. din Blaj. Nu peste mult se va
pertracta - sperăm spre binele lui ! Mîngîieţi-1 cu scrisori, căci vrednic este
el. Scurtaţi-i uimpul din temniţele Seghedinului. Soţia lui şi fra•tele lui
fost la Roma, unde el are un fecior, demn de el

au

şi de tinerimea română.

Rugăm pe cei u rmători să expedieze mai iute această chartă, mai iute
decît noi. Timpul e scu rt - şi scum p ! De-am avea cît m ai curînd un organ
tipărit, unde să ne Însufleţim unii pe alţii.

Budapesta
Multe bune şi frumoase am avut ocaziunea a citi în aceşti

2

numeri at

,. Ch. r . " . Dar pentru a putea realiza barem În parte dorinţele noastre este
de lipsă mai presus de toate de
toate părţile

atingerea personală Între tinerii români din
şi discutarea cu grtai viu a multelor cestiuni de mare Însemnă

tate, care ne preocupă. De aceea consimţim pe deplin cu propunerea fraţilor
din Viena. Am observat că În anii din urmă adunarea Asociaţiunii a fost
cercetată şi de ma:i mulţi distinşi studenţi univ. din regat. Năsăudul e de

asemenea .centrul unui m are ţinut roman. Ar fi bine a ne înttlni la adunarea

din anul acesta dt mai mulţi. Acolo apoi în o singură oră s-ar putea face

din punctul de vedere al organizării noastre mai multă ispravă decît pnin
corespondente în docurwl unui an. Deci să ne întîlnim
mulţi la Năsăud. Ca un punct de atraqiune poate

"în

servi

pace"

cît de

tuturor şi San

georzul cu băile sale româneşti, şi mai presus de toate cu viaţa

şi

petrecerea

curM naţională. Recomandăm tuturora a înfăţişa Sângeorzul ca un centru de
Întîlnire peste vară a românilor din toate părţile. De-aici, mergînd la Năsăud,
ne-am putea Înţelege în privinţa ţinerii congresului. Pînă atunci însă fiecare
să-şi notifice şi să mediteze asupra propunerilor ivite în

"Ch. r. " . Aci am

putea delibena asupra locului şi modului de participare la congresul n�turor
studenţilor romani. Noi

celui de la Buzău
politic, luînd paşii

-

credem,

că nu e de l ipsă alt congres, ci

cu ocaziunea
congres

după afacerile ·cultJurale ne putem preface în

de lipsă pentru organizarea noastră · din acest punct de
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vedere.

În Ungaria ne-ar ·dizolva întri.mirca cu forţa, mai ales venind şi din
slav i. În anul trecut şi pa<:inicile Întruniri ale despărămintelor Aso
ciaţiunii au fost oprite. Cît pentru legăturile cu slavii, cugetăm şi noi, c a
Înainte de a fi noi pe deplin organizaţi, numai cons/ătuiri p rea abile se pot
face. Dar de pe 'acum s-ar putea slavii îndemna să se o r gan izeze şi ei �i
a tunci fiind toţJÎ pregătiţi, a pro p ie r ea c uşoară. Escursiunea la Agr,arn după
regat şi

l

adun area ,.Asoc. "

Portretul

cu

greu se va putea realiza.

pa ri z icnilo r

un portret -

procura ca o podoabă a

11şor.
şi le

Medalia
procure

ni

ca bunăoară

se pare a fi în un ex empla r . Noi

am in ten ţi on a t

care c redem mulţi şi 1-ar

a

lui Lucaciu, pe
casei. ln Viena sau În

Paris s-ar putea face

comem. şi opşoml despre viata lui
fieoare tînăr român. Medalia ar fi

ar trebui de

bine

să

mai
a semen e a să

fie aş a , ca să o

putem pu rta la lanţul orologiului .

.1/1 5 mai ca o zi memorabilă
şi noi d e d a to r i n ţă a f d i c i t a
buna" prin o telegramă.

ţine

Cu privire la

ghiari În nobilă
punerilor făcute

serbarea

ar trebui serbată În modul propus. Ne vom
pe brav,ii conducători naţionali de

la ,. Tri 

mileniului Ungariei, pentru care compatriotii

ma

tovărăşie c u pe rc am aţii f ac m a r i pr egăti ri , ne alăturăm pro

din partea celor din Graz,

cu adausul,

ca comitetului recLac

tional din Paris să-i trimită fiecare eventuale date şi material referitor la
c

o mpun erea

manifestului d e

protest. A cesta 1 - a r
asemenea.

putea

subscrie şi

slavii ; ori

i-am putea îndemna să facă şi ei unul

Se Înţelege că şi noi toţi dorim a fi număraţi între
congresului studenţilor

români.

Am

adresa În curînd către d-1 Tătuşescu.

aşteptat

membcii

avizarca den umi rei .

activi

at

Ne vom

vicnezi îi asigurăm despre posibilul nostru spnpn În cauza pn
vind G. T. B r ăt i an u , şi ru găm a ne trill11Îte o listă de colectare.
Cestiunea "Homerule" am urmărit-o de la început cu încordată aten
ti un e. Telegrama către Gladstone am compus-o încă inainte de a 2-a citire.
Deie D-zeu să nu ne fi prea p rip i t şi să treacă şi prin dezbaterea specială
şi prin Casa lorzilor.
Ar fi recomandabil a se trimite "Ch. r." şi la vr-un redactor al Tribunei
ori la un om, care stă În legătură cu ea (eLin Sibiu) d. c. d-lui Rusu Şirianu,
o ri d-lui Al . Ton d o r i an u . E din multe puncte de vedere bine s ă cunoască
Tribuna · fra1;ii· n oşt ri ş-i să ne ofere sprij inu l , eventual expenul ei· .sfat . .· Cre
dem a: · în t Î n1 pin a în această privinţă consimţămîntul tuturor.
Şovinis· a · "Budapesti Hirlap1' aduce în n umărul să u de Paşti un ar ti col
de fon d ieşit din pean a faimosului deputa t ( de o rigine s vedian) Kaas Ivor.
Pe

fratii
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Aici se fac cîteva mă rturisiri p reţ ioase . A ut or ul - d eşi înflăcarat Kossu
thist - recunoaşte că ungurii înc,l nu sînt o naţiune, ci numai un ,,popor" .
Unga.ria e numai "o ţară" nicidecum un "stat" , pentru că nici statul nici
naţiunea nu sînt încă organizate, ci ambele numai În formaţiune. Acuză
naţionalităţile, în specia l pe români, că gravitează în afară. în instituţiile
şi seminariile romS.ne nu se creşte tinerimea în spmt patriotic (se înţelege m).
Nobilul baron pună-şi pofta-n cuiu !
Pag. 17 "Cha r."
Octogenarului Bariţiu i-am trimis o telegramă din incidentul alegerii
d-9a.le de preşedinte al "A soc. Trans.".
Cei ce posed exemplare engleze şi franceze îi rugăm să trimită un exem
plar englez lui Jan es Hollow director de mine în Tekevo Pojana u. p.
Zalatna via Gyula - Fehcrvar Transilvania - iar unul francez -lui Gastone
Magalon inginer de mine În Porcuva u. p Csertezs per Deva Transilvania.
Prelegerea lui Gaidoz ar trebui adusă la cunoştinţă publi·c ului romS.nesc
prin Tribuna.
Referitor la înfiinţarea unui organ tipărit al tuturor studenţilor romS.ni,
aprobăm părerea parizienilor. "Charta rotunda" însă să dureze, căci nu toate
cestiunile pot fi cercetate între împrejurările de azi, În public. Ar fi bine să
ia " Ch. r." forma unui caiet oarecare, ca să nu se vadă hirtia mai ales la
mijloc.
Cît pentru observările confratelui de la Graz, aprobăm a.ocentuarca ali
pirii noastre către religiunea creştină, căci mai presus de toate ne insuflă
curaj, ne dă exemple de abnegaţiune întru apărarea drepturilor şi ne pune în
mînă argumentele cele mai puternice etc. Zicem deci şi noi cu prorocul 1 :
.. fiind atacate drepturile tale, strigă c u tărie ş i n u înceta. C a trîmbiţa înal
ţă-ţi vocea ta".
De altcum printre români nu cunoaştem oameni, care ar voi să ruineze
baza creştinismului, pe ca re stăm. De cumva s-ar ivi, avem toţi datorinţa să
asanăm răul la început. "Principiis obst)a". Mai ales, cei din A ustro-Ungaria
avem datorinţa a r i d ica prestigiul clerului, o ştiu a1eeasta bine. Tocmai de
aceea zilnic citim în foile lor atribute rabiate la adresa "valah popilor", voind a
slăbi respectul poporului faţă de ei. Dovadă şi ultimele pl'locese de presă
Unde preowl e harnic, acolo poporul e deştept.
Pag. 1 7 Ch. r.
Pag. 18 Ch. r.
Nu înţelegem î nsă deloc prea marea p rop agan1dă ce o fa>ee pentru biseri,ca
catolică, al că·rei cap d�n înrlmplare e la Roma - lea.gă.nul naţiunii noas�re.
Nu vom arăta că Lazăr, Hurmuzachi, Şaguna, Chichindeal etc., deşi nu au
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fos-t la Roma , totuşi şi-au oîşt�gat nep!CI'Itoare merite pentru întreg romanis
mul. Amintim numai că al�pirea noastră de bi'Serica catolică ,.de care romh·ii
stau mai a:proape" ( ?) cît pentru U n ga ria deloc nru este rec omand ab i lă . Ea
lucră pentru realiza rea i1deii de stat m., are în frunte şovini,şti ca Schlauch
etc., care zilnic scot limba naţională din bi seri<c ile slovace etc. Scurt, biserica
catolid la n oi e şi maghiară. T�meo Danaos C't dona ferentes.
Sf.îrşim cu o vorbă serioasă la aidresa celor din Graz. Să ne ferim fraţilor
a face propagarula pentru una sau alta conlfesiune. Cest·iunile con
fesionale sint foarte !>Uisc�ptibile. N oi, tiner�mea, unită nu cu Roma ci-n
cugete şi simţ " să mărturisim o singură rel�gi:e: Relilgia romani:!mului dezvoltat
pe remeiu.J învăţă.turilor lui Cri,stos. Darcă soa.rta ne-a dezbinat, să tră�
în .pace, aşa cum sîntem, căutîllld a faJCe tot ce facem În i.nterewl romanilor
peste tot. Cestiunile colllfe9ionale să le lă:săm pe atunci, oîn1d ne vom pre
găti a juca marea horă a unirii tuturor romanilor.
-

"

Pag. 18 "Oh. r."

Cluj 15/27

Sîn tem încîntaţi că la diferite ocazi·u ni savanţi din Fran'cia îşi mani,festă
simp a tia faţă de n oi. Cu mare IP l ă Cere luăm spre ştiinţă prelegerea şi consta
tările făcute de dist,inJwl profesor A. Gailoz ; dor� şi noi ca ideile lui pro
pagate cu atîta că.1dură pentru cauza romani'smului să se publice în coloanele
unei foi naţionale d. e. în Tr�buna.
Ni se cere să ne pronunţăm a'supra modului de înfrăţire cu stu'd. sla,v i
din monaflhia A. Ungară. Vă S'pooem sincer marea ijps.i de înfrăţire şi însu
fleţirea noastră a tuuuror în ,pr�ma linie şi de aceea ,prim�m cu cel mai mare
entuziaSJm propunerea ca la viitoarea adunare generală a A sociaţiunii Tran
silvane, ce se va ţine În Năsăud, să ne vedem În nUlmăr cît se poate de mare.
Români din patru unghiuri şi de la universităţile unide e nlJiffia i suflare româ
nească, ca acolo pe baza Îns.ufleţirei noa stre de azi să putarn stabili p rogresul
măreţ, d upă care avem să Luptăm oru tot devotamentul şi cu o·rice mijLoace
spre ajungerea scopului nostru. Noi vă asigurăm că aicea vom stărui din
toate puterile a ne ,prezenta cit mai mulţi.
'

Ne doare că metmoralbila zi de 3/15 mai n-o putem seroa CUim s-ar pre

tinde de la unii, care călcăm pămîntul udat de sinJgde demnilor noştri stră

moşi. Cau.ze

e,

că nu sîntem coniStlituiţi Într-o s.ocietate. Numa.i şi nUlmai

Casina inteligenţei romme .din ·Loc ne serveşte ca loc de

conform hotărlrii luate,

vom ţine

întrunire şi unde,

şi noi o şedinţă festivă, unde prin o diser

taţie dedicată metmoriei a'Cestei zile şi prin

d.ntarea imnului redeşteptării
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noa·me, vom căuta să contr�l::mim şi noi la ină!lţarea prest�gi,ului a·cestei zile,
cu care ocaziune vom felicita telegrafic pe bravii noştr� conducători.
;Pag. 19 şi 20 " Ch. r."
Aşteptăm de la voi, fraţilor vienezi, să ne expediaţi dt mai curind liste
de colectare pentru fondul feri1citului Brătian.u, iar pe voi, fraţilor din Paris,
vă r.ugăm să nu ne ui.t aţi şi irn11pănăşirea medalii·lm comemoranive.
Sintem de acord cu prqpunerea fraţilor din Pesta, ca Oh. r. să se trimi·tă
şi redacţ�unii Tribunei, pentru a fi in curentt ou spiritul ce domneşte între noi.
Daţi-vă ceila;l ţi părerea!
Deviza noa:�tră e redeştetptarea s�mţu:lui naţional in popor, pretindelll
deci su;s şi tare ca colegii noştfli din toa.te părţile să caute cu cel mai mare
zel să propage cultura în straturile poporului nostru. Aceasta o credem noi,
că se poate ajunge mai uşor prin escursiuni ce le-am fa:ce in regiruni, unde
elementul rom�n e ;periditat mai tare. Gîţi•va dintre noi sint pregătiţi pentru
;t�Cea:s ta şi credem că voi, fraţilor, care �nteţi din păflţile tranlsilvănene, v eţi
căuta i:medi at după Întoarcerea voastră, ca oonrven inJd Îmipreună să ne daţi
mină de ajutor şi cu toţii să f�m adevăraţi apostoli ai românismului.
Un cuvînt fraţilor din Graz şi Pesta: lăsaţi cestiunile religioase! in Împre
jurărwe de faţă toţi să mărturisim un credeu naţional.
Pri•miţi o că.lduroa•să stringere de tnină de la fraţii voştri clujeni.
Ar fi de dorit circularea Ch. r. intr-o formă mai solidă.
Bucureşti, 20/2.

Diferitele propuneri formulate de fraţii noştri din Viena, Paris, etc.
sînt menite de a aduce mari foloase nouă românilor şi de aceea noi credem
că ar fi bine, ca ele, în vederea impol"ltanţei lor să fie disootate Într-un
congres cit se va putea de apropiat. Prin C h r . nu se exprimă idedt nişte
deziderate, care din lipsa de spaţiu nu se pot discuta.
Bag. 20 Ch. r.
Fondarea unui jurnal naţional, care să apere interesele româneşti şi care
să fie răspîndit cu profusiunile in toate straturile române, ar fi fost bine
venită; este vorba - după cit sînt informa.t - de înfiinţarea unui asemenea
organ în Bucureşti.
Ar trebui ma�i mult, ar trebui ca în diferitele centre ale Europei să
putem obţine simpatia organelor de publicitate, care să ia chestiunea noastră
de aproape; convin însă că lucrul este greu, dar din momentul ce nu este
imposibil, trebuie să facem toate demersurile în acest sens.
Vom îngriji a trimite telegrame cu ocazia zilei de 3/15 mai. Dumineca
ce vine va fi adunarea generală a Ligii din centru, pentru a se alege delegaţi,
.
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ce o vor reprezenta la congresul ce va avea loc În curind. Vom proceda şi: la
alegerea unui preşedinte în locul regretatului Gr. Brătianu.
În Congres se va reînnoi Comitetul Dirigcnt, avem convingerea că acei
ce vor fi designaţi, se vor sili prin energie şi bună Înţelegere, să facă să pro
păşească Liga, îndrumînd-o pe calea cea bună ce Gr. Brătianu ne-<a indicat-o.
Distinsa română artista Agatha Bârsescu, va da în curînd o reprezen 
taţie teatrală în folosul Ligw. Succesul va fi strălucit fără nici o îndoială.
În curînd şi secţia Bucureşti a Ligii va da un concert. Sperăm un succes
mare.
Salutări frăţeşti.
Pag. 21 Ch. r.
Berlin, 5/17 mai
1 . Din forţa adreselor văd, că avem un membru În Cernăuţi. Timbrele
de pe copertă erau nemţeşti. Totuşi din Cernăuţi nu scrie nimeni nici un rînd.
2. Toate bune, dar se ÎntîrZiie prea mult. Cum primiţi foile, într-un picior
scrieţi ce aveţi de scris şi făceţi-le vînt mai departe. Eu absentez de la con
ferinţe, numai ca să o trimit mai repede.
3. Colegii din Viena observă foarte bine că protestarea contra mileniului
trebuie să aibă un caracter general românesc.
4. Î naiÎ nte de a amesteca În supa noastră pe slavi, trebuie să ne înţele
gem bine, soldăţesc de bine, noi mai întîi.
5. Gîndiţi-vă la o adunare de 2-3 săptămîni la Sf. George, cum zic
fraţii noştri din Pesta.
6. Nu tămîiaţi nici un jurnal şi nu înjuraţi pe nici unul. Ghiţă Pop a
fost dat afară. Gazeua nu l-a susţinut. Gazeta s-a purtat infam. Dar cu minte
a fost Ghiţă Pop, că n-a dat conferinţa lui şi Gazetei să o publice? Aşa de-ar
fi făcut, i-am putea arunca cu bolovanul În cap Gazetei; altfel nu.
7. Nu discutaţi confesiunile, că ne-am dus pe copcă. Eu sînt bun creştin,
dar mai bine dau dracului toate bisericele şi p e toţi patriarhii şi sf. părinţi de
la Avram la Augustin, decît să mă puie ruşii să trag la car cu boi ca pe la
1 828 pe vremea lUJi Zaltuchin. Nu pomeniţi de biserică, deoarece stricăm
cerneala degeaba şi ne putem face şi rău. Cînd statul nostru va fi mare,
religia noastră nu va fi catolică ci o religie omenească, inteligentă. Voi transil
vănenii aţi dat deja exemplu, de vreme ce le-aţi pus într-o oală pe amîndouă .
8 . La Berlin sînt patru români.
9 . De jurnalişti nu te poţi apropia acum. Se ceartă toţi pentru al e geri ş1
pentru legea militară.
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Munchen, 7/19. V.93

Numărul român ilor care studiază În MUnchen de astă dată cu precJZiune,
nu se ridică încă peste 1 .1 . Deşi destu i la număr, nu am putut forma o socie
tate, care să ne lege pe toţi l:a olaltă. 1\cum nu am înc e rca t a c onstitui o sec
ţiune a Ligii, s-au ţinut chiar cîteva şedinţe, ale căror procese verbale le pose
dăm. Diferite cauze, pe care n u ' cred d'e cuviinţă a le enumera 1n astă foaie,
au produs însă scurt timp după alcătuire di smembr a rea S(\cţiunei. In treacăt
tin a spune, că una din cauze a fost şi acea a indiferentismului ce arătau ma
joritatea membrilor.
în oaz că, după dorinţa exprimată aproape În unanimitate, la care ader
şi eu, şi în caz, zic, ca să ne întrunim Într-un congres pentru a discuta dife
ritele propuneri, Liga din Par,is să redacteze după materialul strîns o tabelă
sistematică a tuturor dorinţelor exprimate. Această tabelă să se trimită cel
puţin cu 2 săptămîni Înainte de intilnire tuturor ce vor lua parte la congres,
spre a putea studia în destul cestiunile, care vor fi de tratat, astfel ca întil
nindu-ne la congres, să şt.im de acasă ce avem de făcut, ca din contră vom
pierde banii şi timpul degeaba.
Din materialul strîns pînă acum, reiese, că lipsa de bani ne împiedică
avîntul mişcării noastre; deci, după a mea părere, cestiunea financiară trebutie
să ne preocupe pc toţi În pr�ma linie. Altfel, toate propunerile, care mai de
care mai folositoare, vor rămîne simple declamaţiuni pe hîrtie, cu greu le vom
vedea realizîndu-se.
Am două propuneni de făcut în acest sens, nu le fac cunoscut de astădată,
căci ar trebui explicate şi nu-mi permite tim pul.
Punctul 3 al corespondentului din Berlin cu data de 5/1 7 mai trebuieşte
studiat mai de aproape. După a mea părere, un protest general al tuturor
românilor (liberi + subjugaţi) nu va face efectul pe oare îl va putea f�ace un
protest al tuturor sau cel puţin al unor naţiuni din Ungaria laolaltă. Deci să
concentrăm sforţările noastre în astă direqiune.
Felicită.m pe f11aţii din Paris pentru frumoasa iniţiativă de a bate o me
dalie comemorativă pentru Gr. Brătianu.
In Lipsea s-a deschis un seminar filologic românesc sub direqiunea d-lui
dr. Weig.a nd. Guvernul român îi dă o subvenţiune de 6 000 lei anual: De a
făcut bine sau rău nu e locul de discutat aici. Constat numai faptul.
Cestiunea română nu este străină miinchenezilor. "Allg. Zeittmg" a vorbit
adesea despre dînsa cu nepărtinire. Ziarul "Neueste Naclhrichten" este foarte
tendenţţos, stă pe partea ungurului. Zilele viitoare cred a putea strecura un
articol în "Berliner Tageblatt" sau "Nation.al-Zeitung" . Fostul prim-redactor
14
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de la "Miinchener Neueste Nachrichten" , retras de

2

ani de la acest ziar pentru

a-şi lua doctoratul in ştiinţele politice, mi-a promis
articolul să se publice în unul din aceste

2

ziare.

a

face tot posibilul ca

Strassburg , 20. V 93.
" Politica de jos în sus" - să ne educăm pe noi şi prin noi masele. Pro
gram scurt şi mult cuprinzător, pe care unii dintre ai noştri n-a vrut să-1
Înţeleagă şi nici că vor. Numai urmărind acest principiu , vom putea ajun ge la

ceea ce corespondentul din Bucureşti

(3/22 aprilie p. 5) spunea adică: " I nce
perea unei campanii pentru obicinuirea spiritelor cu .ideea unei recurgeri la

mijlocul extrem pentru triumful cauzei noastre" . Şi asta trebuie să fie - cred

su - credeul generaţiei tinere. Cu ungurii nu mai putem vorbi rorn�neşte, nu

ne rămîne decît să ne înarmăm pe noi şi cu noi neamul rom�nesc. Numai in
ch ipul acesta vom putea să ne dezrobim şi să facem un pas înainte in ajun
gere,l idealului nostru. Pentru realizarea acestui ideal are să se concentreze
întreaga noastră credinţă. Dar, În fine, aceste sînt apreţieri pe care toţi le
�tim şi mai mult le simţ�m.
La toată întîmplarea ideea de a ţine în stdnsă legătură În acest mod

universitarii români e dt se poate de fericită, caci a fost de toţi srmţ,ită. o

dovedeşte entuziasmul cu care a fost pr�mită.

Stringere de miini şi felicitări fratelui nostru Mehedinţi.

1.

înfiinţarea unei reviste pentru universitarii români, după cum se pro

pune din Graz, ar fi de dorit. Dar e vorba înainte de toate de

nervus rerum

- vorba fratelui din MUnchen. Cu toote acestea ar fi bine să se vadă, dacă

noi n.u sîn tem destui pentru a o susţinea. Revista să iasă o dată pe lună şi

să fie de cuprins curat politic . Se vor traduce articole noi binevoitoare, pre
cum şi momentane

in/amii maghiare.

Va fi cu ,alte cuvinte un magazin istoric

al fazelor, prin care are să treacă chestia română. Cei care trec de la un�ver
sitate în viaţa p�actică, să se oblige a abona pentru totdeauna revista. Redac
ţia se va stabili în Paris. Colaboratorii vor fi toţi stud. univ. rom.

2.

înfiinţarea unei gazete În Bucureşti nu o prea Înţeleg. Pentru cine să

se înfiinţeze? Dacă pentru apărarea drepturilor noastre, atunci abia cred că
noi cei mai mult interesaţi o vom putea ceti din cauze uşor de prevăzut.
Aşadar se va înfiinţa n umai pentru agitarea chestiei naţionale la fraţii noştri
din regat. Cred că sarcina asta ar putea-o îndeplini cu prisosinţă un ziar,
ce deja există in Bucureşti. Dacă Însă

e

vorba de infiin�area unui organ in

Bucureşti atunci da şi eu cred, dar nu În lilirnba românească, ci mai bine in cea

germană,

pentru publ icul din Austria şi Germania.
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Pag. 24, Ch.

r.

3 . Congresul studenţilor, oriunde se va ţine - dacă se va ţinea - să se
ocupe serios de creerea unui jurnal românesc în Transilvania redactat într-un
spirit radical, prin care maâ bine ne vom ajunge scopul, adică: instruirea poli
tică a ·maselor. Trebuie să ştim că ceea ce s-a făcut în TransilVIania, numai
Tribuna a făcut cu mai mare avint de la publicarea memoriului fraţilor din
Bucureşti. Dar dacă am avea un ziar Într-un stil şi mai ascuţit redactat de
cum e Tribuna. Numai atunci, cînd vom arăta ungurilor că nu mai sîntem un
popor de slugi, că nu le vom mai suferi insultele şi le vom răspunde întocmai
după cum merită, că în cazul extrem vom deveni pentru dînşii a ceea ce irlan
dezii au fost secoli întregi pentru englezi, numa..i atunci, zic, vom grăbi dezle
garea chestiei române. Năzuinţa noastră cred că se mărgineŞte În a duce
lucrurile la extrem. Să grăbim la actul ultim, căci apoi catastrofa va urma
ca de sine. Un ziar, care ungurilor să le dea de ginchit, iar românilor să-i
umple pieptul de venin - pe lîngă cel care deja cu prisosinţă îl are.
4. Demersurile pe lingă ziarele din Europa sînt excelente acolo unde
se poate.
5. Ar fi bine, ca cu ocazia mileniului, românii împreună cu celdalte
naţionalităţi oprimate să peregrineze În mase la burgul din Viena, pentru a
protesta în contra nelegiuirilor ungureşti . Nouă ni s-ar cuveni să agităm
chestia.
6. Purtarea Gazetei e necalificabilă. Noi trebuie sa-1 pregătim un vot
de blam. Ghiţă Pop nu putea să lucre altfel. Gazeta nu-1 primise articolul.
Nu oameni vecinic gînditori, dar care vecinic nu gîndesc n�mic, nu ne vom
ajunge niciodată ţinta. Oameni rezoluţi şi înainte de toate noorgolioşi şi mo
măcar vanitoşi, iată ce ne trebuie.
7. Credinţa e treabă de conştiinţă. De aceea foarte bine ZIÎc fraţii din
Berlin şi cei din Cluj ca să-i dăm pace! Credeţi ce voiţi, numai înainte de toate
să fim români şi numai romilni!
8. De un peregrinaj la Agram, aş socoti să ne reţ!Înem cam deodată.
înainte de toate � ne consolidăm no1 între noi. Relaţiunile cu studenţii slavi
să le cultivăm.
9. Ch. r. nu sînt de părere să se trilmită Tribunei, din cauză că toate
propunerile şi planurile noastre cnistalizate, şi aşa vor avea să iasă la publi
citate. Cei de la Tribuna nu se vor alege decît cu cuvinte, noi însă să le
dăm fapte.
14°
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1 0. Propuneri avem cu prisosinţă, cred, acum deodată să ne mărginim a
intra cu meritul discuţiunii lor, oa să vedem pe care le putem şi realiza. În
nr. 3 ar fi bine să se precizeze propunerile ce eventual ar trebui să se realizeze.
1 1 . În Strasbourg e student rom. numai scriitorul acestor rînduri.
1 2 . Din cauze uşor de înţeles nu poate fi vorba de a ne putea pune În
legătură cu jurnaliştii de aici. Alsacia e într-o stare excepţională.
Cu frăţească dragoste.
Pag. 25 Ch . r.
Anvers

24/V/93.

1 . Ziua de 3/1 5 mai s-a serbat şi de Secţiunea noastra cu toată splendoa
rea ce merită această memorabilă zi.
2. Referitor la ideea fraţilor din Graz, adică de a imprima Ch. r., noi
nu sîntem cîtuşi de puţin de acord. Cred, că ar fi bine să propunem chiiar, ca
să se înfiinţeze o redacţie la Paris, care să se ocupe cu scoaterea unei- foi poli
tice În următoarele condiţiuni:
a) să fie scrisă În limba franceză;
b) să apară o dată pe săptămînă sau cel puţin de 2 ori pe lună;
c) să poarte un nume cu totul străin de scopul pe care-I urmărim, adică
sa nu lasă să se vadă de Ira prima aruncătură de ochi, că această foaie are de
scop pur şi simplu să apere cauza românismului;
d) să se ocupe puţin de politica tuturor celorlalte ţări, dar principialmcnte

cu cea din Austro-Ungaria, adică de cauza noastră ;
e) Dacă rezervele permit, să se angajeze scriitori străini de o valoare
cunoscută;
f) să nu se trimită gratis decît jurnaliştilor, publiciştilor şt diferitelor so
cietăţi politice, de studenţi etc.
3. Relativ la propunerea fraţilor din Bucureşti, p �ntru înfiinţarea unut
jurnal al Ligii din Români,a , noi nu sîntem de acord. Resursele sînt aceleaşi
pc care le-a arătat fratele din Strasbourg .
4. Nu ne uniil11 nici cu ideea fraţilor din B. Pesta adică de a trimite
Ch . r. şi la un redactor de la Tribuna, cauzele sînt următoarele:
a) Nu vor fi îndeaj uns 30 zile ca Ch. r. să facă 13 staţiuni.
b) Ne putem expune ca să se publice lucruri, care nu ar trebui date pu
blicităţii.
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5 . Conform invinaţiunii fraţilor din B . Pesta a m expediat d-lui James
Hollow un exemplar englez.
Gastone Magelon un exemplar francez.
Pag. 27 Ch. r.

Nr. J Paris 1 6/28 mai. Să vedem acum propunerile 'ce s-au făcut pînă
acum.
1 . Să se caute toate pamfletele in care ungurii ne înjură şi împreună cu
Replica să le ţinem totdeauna inaintea noastră.
2. Alcătuirea unui calendar ligist (cu datele cele mari din istoria noastră
na�ională).
J. Protest cu ocazia mileniului.
4. Să ne Întrunim la adun. gen. a Asoc. trans. (Locul cel mai potnvn
pentru a deruta toate propunerile ce s-au făcut şi ce s-ar mai face pînă atunci) .
5 . Excurs-ii la Agram.
6. lnfiin�rea unui nou ziar politic rom�n În Ungaria, aşa după cum il
1' nţelege fratele Candrea (şi în această privinţă desigur părerea lui va fi a
noastră la toţi).
7. lnfiinţarea unei reviste politice lunare a tuturor stud. univ. români.
8 . Să ne Înţelegem asupra modului cum vom putea ajunge la pal'lale, căci
banii sînt cheia la toate.
9. În ceea ce priveşte publicarea din partea noa�tră 'a unui organ În fran
\ uze�te, care să ne apere interesele, din parte-mi răspund cu următoarele
rînduni pe cari le iau dintr-o scrisoare ce regretatul Stroe Brătianu imi tri
mitea anul trecut tot Î ntr-o chestiune analoagă.
" Părerea mea este - zice Stroe Brătianu - că sacrificiul intelectual şi
hănesc ce ne-ar costa acest organ, era mult mai folositor de ar fi îndreptat
spre ziarele franceze pe de o parte şi spre a publica pe de altă parte. Silin
du-ne să publicăm articole în coloanele ziarelor deja existente, avem un public
numeros, statornic şi care ia în serios cele ce se vor scrie, profităm într-un
cuvînt de toată autoritatea acelor ziare etc.".
1 O. Publicarea unei noi broşuri, care să se răspîndească În Europa în
ajunul jubileului unguresc, şi care să cuprindă toate volniciile hunilor de la
publicarea Memorandului şi Replica încoace. Cam acestea ar fi propunerile
făcute.
Acum ceva de pe aici.
D-1 H. Gaidoz a mai continuat cursul asupra situaţiei politice a româ
nilor din Ungaria şi Trasilvania. Dînsul a încheiat făcînd mări pentru izbînda
cauzei românismului.
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Liga din Paris a sărbătorit aniversarea revoluţiei rom. de la '48 printr-o
şedinţa festivă, la care Moroianu a făcut un scurt istoric al situaţiei romanilor
(atit în Principate cît şi în Monarhie) înainte de '48 şi doctorul Gh. Mari
nescu a ţinut o conferinţa despre patriotism.
ln seara de 3/15 mai Liga a aranjat un banchet la vestitul restaurant
"Marguery". ln fundul sălni în care s-a ţinut banchetul se vedea portretul
împăratului Traian, strămoşul nostru înconjurat de drapele romane şi fran
ceze. Pe 2 cartoane la dreapta şi la stînga portretului erau scrise numele
tuturor revoluţionarilor romani. Banchetul a început cu "Deşteaptă-te romane! " .
Discursurile patriotice ca de obicei la asemenea ocaziuni n-au lipsit. Liga a
tnimis cu ocazia aceea mai multe telegrame, între care Principelui Ion Ghica,
preşedintele Partidului Naţional doctor Raţiu, Ligei din Bucureşti, studenţilor
din Viena etc.
"Republique Francaise" de joi publică un articol magistral asupra naţio
nalităţilor din Ungaria şi în special a romanilor. Articolul combate sistemul
de maghiarizare al guvernului unguresc. Vreo 20 numere din acest z:iar din
partea Ligii au fost trimise principalelor z�are din Budapesta şi cîtorva oameni
politici 'ai unguriilor. Articolul se va publica în foile romane.
Am primit 2 scrisori foarte încurajatoare pentru românii asupriţi : una
de la d-1 Fr. Bajlo, deputat în Folkethingul din Copenhaga şi preşedinte al
comisiunei birouluă internaţional de pace şi a dotia de la Ducomanin, directo
rul biroului internaţional de pace din Berna.
Salutare şi frăţie!
Viena 3 1/19 mai
1. Pentru fondul Gr. T. Brătianu am trimis liste în difecite parţi. Vouă
la toţi, fraţilor, pe unde sînteţi. Pînă acum rezultatul mic de tot.
2. 3/1 5 mai am serbat-o printr-o excursiune în împrejurimile Vienei.
Telegrame am tr�mis lui Raţiu, Tribunei, lui Axente, Gazetei Bucovinei, Ligii
din Bucureşti şi din Paris.
3. La înmormîntarea lui G. Bariţiu "Rom. jună" a trimis 4 delegaţi, care
au depus o cunună şi dintre care unul a vorbit în numele tuturor studenţilor
romani.
4. Am fost greu lov,iţi şi deplîn gem moartea unuia dintre cei mai distinşi
şi mai iubiţi tineri români, d-1 Sabin Secula în Arad.
5. ln zilele acestea Lud. Schwenhagen din Berlin trecînd catre Bucureşti,
ne-a cercetat şi pe noi. L-am primit amabil, dînsul ne-a vorbit despre modul
de a lupta energic În împrejurări decisive.
6. Comitetul Partidului Naţional fiind dat în judecată din cauza Me
morandului adus de reprezentanţi în ntimăr de 300 ai poporului - la Viena https://biblioteca-digitala.ro
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este, credem, ocaziunea cea mai bună şi mai apropiată a înscena o manifestaţie
cu totul impunătoare.
Pag. 28-29 Ch. r.

a) Fiecare cooperaţiune de studenţi rom5.ni separat să dea un manifest pc
o pagină mare colorată. (Noi vom da separat, cei din Pesta separat etc.).
b) Mergerea la Cluj cu ocaziunea procesului. Detaliuri în corespondenţa
privată vor urma.
7. Este învederat că va urma darea În judecată a noastră pentru "Re
plică". Să o cetim din nou şi să o studiem ca să ne şt�m apăra.
8. Convenirea noastră la adunarea Asoaiaţiunii transi!V1ane, ce se va ţinea
la Năsăud, este o idee aşadară primită de noi toţi, pe unde umblă astă chană.
Noi vienczii din· parte-ne acceptînd părerea exprimată pe pag. 22, 7/19. V.
a fratelui din MUnchen cu privire la angajamentul Ligii din Paris, vom mai
face următoarele!
Înainte de a ne despărţi, pentru foile de vară, Într-o adunare vom alege
1m
numc'i r de reprezentanţi quasi oficioşi, cari la congres să expună toate
părerile şi punctele noastre de vedere, aşa precum îi vom instrui noi. Unul din
noi eventual se va pregăti cu o confer,inţă asupra unei chestiuni naţionale.
Posibil că unii din noi vor merge şi la băi la St. Georgiu. Pozitiv nu
putem raporta n�mic.
La Năsăud vor putea merge mai uşor (natural) cei din ţ;inutul Năsăudului
�i acolo sînt mulţi studenţi univ. români . Aceştia deci sînt de gazdă. Liga din
Paris are să se pună În legătură cu ei, ca cu un comitet de primire şi aran
jare. Ceva mai greu le este ardelenilor să meargă. Şi mai greu ungurenilor,
bănăţenilor, bucovinenilor, moldovenilor şi .n1Untenilor. Cei cu dare de .mînă
vor merge, căci pentru ei nu există piedeca financiară. Dar partea cea mai
mare dintre noi sîntem sănaci. De unde vor avea aceştia mijloacele de călă
torie dacă vor voi şi va fi chiar necesar să meargă? Cei chemaţi răspundă la
aceasta! Noi vom trimite numele acelor dintre noi care în aceste condiţiuni
v()iesc să meargă la Năsăud.
9. Cu privire l:a Întemeierea unui jurnal francez sau de altă limbă, sîn
tem de părerea fericitului Stroe Brăti'anu (vezi nr. 3 Ch. r. din Paris) .
1 0. Cu un organ politic tipărit şi deci public al studenţimei rom5.ne nu
.
ne Învoim, ci rămînă Ch. r. că-i bună destul. In privinţa publicităţii să ne
îndreptăm privirile asupra "Revistei universitarilor români " (literară) din
nucureşti sub un comitet al societăţii Unirea.
1 1 . A introduce articoli în presa străină - e greu de tot. Să ştim însă,
că e posibil. f<clicităm În astă privinţă pc zcloşii parizieni, Anvcrs ş i MUnchen .
•
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1 2. Congresul n:aţionalităţilor din miai. Dar de unde Congres dacă nu sint
conducători fn V�ena? Cehii 1-ar convoca, Însă ei 1-ar voi poate la Prag�a.
1 3 . Pentru a putea opina şi lucra şi scrie după puterea şi priceperea
no�stră neinfluenţaţi de nimeni, sintem contra trimiterii 'acestei Oharte la
Tribuna din Sibiu.
1 4. O idee fecicită ! Felicitările noastre fraţilor clujeni. Peste vară la ex
cursiune propagind, foarte precauţi însă ideile noastre printre naţie! Dezvol
tarea conştiinţei naţionale, ura, duşmănia �aţă de inamic. Aceasta e ocaziunea,
dnd am putea aduna date despre volniciile şi nedreptăvile făcute poporului
nostru . Fiecare din noi să poarte cu sine un jurnal, in oare să facă însemnările
necesare asupra rezultiatului activităţii sale.
Pag. 29-30 Ch. r

1 5 . Cei competenţi sînt rugaţi a dezlega chestia financiară.
1 6. O statistică despre tinerii români de la toate universităţile ar fi de
recomandat! Să se însemne ce studi,ază, de unde este, satul, districtul, tat-său
ce este? O necesitate strategiană şi de comunicaţiune!
1 7. Să ne ferim a mai provoca conflicte confesionale! La noi armonie.
1 8. Gazeta Transilvaniei e condamnată pentru ţinuta ei politică, ce diferă
de a actualului Comitet Naţional (în unele puncte). Aşa credem toţi cei de
aici. Cind luptă pentru independenţa naţională a bisericii, ne face servicii bune!
19. Cu :altă ocaZiiune Ch. r. a stat în Viena l t/2 zile, pentru că noi aici
sîntem mai mulţi. Ne trebuie timp mai mult pînă dăm de ştire la toţi pentru
că la noi - sîntem mîndri a o mărturisi - e concordie şi bună înţelegere şi
orice diferenţă de păreri se aplanează în modul cel mai convenabil. Toţi sîn
tem români buni, toţi dorim că citim acest organ al nostru. Ar fi bine, ca aşa
să se urmeze şi în alte locuri. Toţi, cari în simţirile lor sînt buni români, să
cunoască această chartă. Altfel uşor se poate întîmpla, ca unul sau altul să se
supere, atacat fiind în ambiţia lui.
20. Ne bucurăm că incidentul regretabil ,ivit în sînul fraţilor pestani, a
dispărut dinaintea publicităţii. Noi însă ne aşteptam, ca în coloanele acest'ui
jurnal să ni se descrie afacerea aşa, precum este ea, ca să ştim clar şi să vedem
cine e cel vinovat. In Ch. r. nu trebuiesc ascunse greşelile, ci - precum a zis
frăţiorul Mehedinţi - trebuiesc date la lumină, pentru că între fraţi nu sînt
secrete, şi pentru că numai în chipul acesta putem fi siguri, putem şti în fie
care seară şi dimineaţă, cum stăm!
2 1 . Delegaţiunea noastră trimisă la înmormîntarea marelui Bariţiu, la
Întoarcerea sa a vizitat pe fratii clujeni şi pestani, cu oare În persoană au dis
cutat diferite cestiuni actuale . Tinem de datorinţă frăţească a aduce mulţămita
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noastră atît clujenilor cît şi pestanilor pentru pnm1rea adevărat frăţească ce
au făcut-o delegaţilor noştri.
22. Insistăm ca .. Ch. r." să se trimită şi la Cernăuţi, una din cele mat
mari staţiuni. Adresă sigură am scris pe infornnaţiuni.
23. Ar fi de dorit din consideraţliuni economice ş1 optice o" scrisoare mai
legibilă în "Ch. r.". Asemenea şi o formă mai solidă.
24. Studenţii un guri din Pesta au afişat la universitatea din Viena o pro
clamaţiune În cestiunea scrbăr.ii mileniului lor. Avis tuturor fraţilor!
Salutare şi frăţie!
Pag. 31 Ch.

Graz 5. VI. 1893.

r.

Atîtea propuneri bune s-au făcut, că, dacă şi numai jumătate S-'ar realiza,
ar fi foarte frumos. Dar să nu ne îndcstulăm numai în a propune, ca n u
cumva în urmă să ne pierdem cu noianul propunerilor, de unii propuse, de
alţii primite, de uniii aprobate, de alţii neaprobate. De aceea,
1 . Noi propunem ca peste tot să nu se mai facă alte propuneri decît de
cele ce ar privi momente noi, cum e ţinuua, ce ar trebui observată în faţa pro
cesului monstru contra "Memorandului" şi "Replicei".
2. In Paris să se construiască un comitet de 4 'inşi dintre cei mai harnici,
care să extragă propunerile făcute pînă acum, să le studieze, ca la congresul
tinerimei să vină cu un plan.
3. Acest comitet să se îngrijească a conchema congresul tinerimei acad. în
decursul feriilor cind era la Bucureşti sau Sinaia.
Fiindcă mulţi tineri, mai ales ardeleni, îs cam slabi la pungă, să se pună
în legătură cu Liga pentru a opera bani.
4. Comitetul să invite pe fiecare tinăr acad. cu invitare ad personam
- spre scopul acesta fiecare corespondent al Oh. R. să compună o listă a
stud. de la univ. ce reprezintă, aşa ca să avem totodată şi o statistică.
5. Comitetul, pre baza propunerilor făcute în "Ch . r." să formuleze
programa la congres, pentru a scurta din timp şi a ne cruţa de polologhia
îndătinată la atari ocazăi.
Lucrurile au să meargă atunci. Declarările să fie formulate.
6. Comitetul să îngrijească prin oameni probaţi din ţărani de o pnmtre
bună� splendidă, care să facă alarmă în lume.
7. Listele stud. de la fiecare univ. să se trimită corespond. "Oh. r." din
Paris.
8. Elevăm propunerile vienezilor de sub 6, 7 p a g . 28-29.
9. Ţinuta "Gazetei" faţă de procesul Memorandului i1<1răşi e revoltătoare .
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Acum ceva de a doua mînă. Noi nu am făcut confesionalism. Ce s-a zis
în nr. 1 al "Ch. r.", s-a zis numai pentru că era chiar loc gol, pentru ca să
se mot�veze propunerile noastre cu privire la foile catolice "Germania",
"Vaterland", - pentru ca să nu ne mai cîştigăm duşmani, avem destui. Tot
ce se zice aici, nu se propune pentru a disputa aici, de aceea rău a făcut
coresp. din Pesta, nici nu-i voi răspunde. Tot ce s-a zis s-a zis din motiv
politic, iar nu confesional! Bine să ne pricepem! - Causa finita!
Am adoptat forma aceasta ca mai practică - şi aşa colile se rup şi îm
r icdică cititul şi dealtcum greoi la unii.
Salutare şi frăţie!
P. S. Fiecare corespondent şi-ar putea Însemna adresa următorului coresp.
�i foiţa cu adresele să rămînă acolo de unde a pornit.
Budapesta 9/Vl. 93.

Consecinţa celor scrise pînă acum În C·h. r. este Întruninea noastră cu
ocazia adunărei Asoc. Trans. la Năsăud. Aici se va putea discuta asupra pro
punerilor rezumate de fraţii parizieni şi se va constitui un comitet executiv.
Pentru încartirarea in Năsăud calea cea mai bună este ca fiecare participant la
z.dunarea "Asoc. Trans." să se anunţe comitetului aran j ator al numitei adunări,
care de altfel va face cunoscut acest f,a pt.
Studenţii unguri s-au constituit într-un comitet executiv pentru a invita
j unimea academică din Europa la serbarea mileniului - să ne gindim bine, cu atit mai ales, cu cît ei intenţionează paralizarea Replicii şi Memorandelor.
Din incidentul morţid regretatului G. Bariţiu s-au trimis telegrame de condo
l eanţe, "Academiei Rom:lne" şi "A soc. Tr,ans." La înmormîntarea aceluia a
existat o delegaţie din 4 tineri univ, oare au depus pe mo11mintul marelui
defunct o cunună În numele societăţii "Petru Maior" .
O statistică a junimeiÎ univ. după cum o propun vienezii, o aflăm nece
sară. Vom procura ALmanahul Universităţii.
Faţă de propunerea fratelui din Strasbourg de a înfiinţa o foaie rom. În
1\rdeal, care să agite În extrem, răspundem cu citatul din Stroe Brătianu,
"Tribuna" : " Foaia poporului" agită, trebuie însă acestea sprijinite şi lăţi,te.
"Buda pesti Hirlap" , în numărul cu data de 9. VI. sub titlul "Urlături de
lupi" descrie Lig,a ca o instituţiune care ajutora şcoalele şi biserica din Tran
silv. şi prin urmare e periculoasă pentru statul maghiar.
În cestia decretelor de denumire ca membri ai "Congresului" fraţilor de
dincolo s-au luat paşii necesar i ; răspuns ca-n paln1ă pînă acun1.
Moneda regretatului Brătianu e gata. Aşteptăm cu nerăbdare primirea ci.
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La întrebarea fraţilor vieneză în chestia cununei, fiind aceasta o afacere
complicată, şi cu un cuprins mare, răspundem din cauzele amintite, ca o
descriere a acelei nenorocite cestiuni În coloanele "Ch. r." ar fi un abuz.
Ch. r. să se continue şi În decursul feriilor. Eventualele schimbări de
adrese să se not!Îfice în foişoara alăturată.
Frăţietate

Cluj 14. VI.

1 . 3/1 5 mai s-a serbat în mod demn. S-a aranjat În preseară o serată
festivă, la care s-a cîntat "Deşteaptă-te române" şi "Marseillaise" şi s-a ţinut
u n discurs ocazional. După serată s-a ţinut un banchet la oare s-au rostit
mai multe toaste pline de entuziasm.
2. La înmormîntarea neuitatului apostol al redeşteptării naţ;ionale prin
cinci delegaţi trimişi din sînul nostru am participat depunînd o coroana pc
mormînt.
3. Schimbarea de format a "Ch. r." să se facă în Paris.
4. Tinerimea s-a dus pe la vetrele pămînteşti, abia rămînînd a1c1 vreo
2-3 inşi. Aşadar statistica propusă nu se poate compune pînă la toamnă.
5. Ideea de a participa cît mai mulţi la adunarea gen. a Asociaţiunei
s-a propagat printre tinerii de aici înainte de a se depărta. Sperăm că vor lua
parte cît de mulţi la această întîlnire colegială cu ceilalţi fraţi universitari.
Pentru înquarturarea în Năsăud este a se adresa la d-1 Grigorie Pletos.
6. Ideea de a se ţinea un congres peste vară nu se va putea realiza, pen
tru că fiind tinerimea pe acasă, nu se poate face propag13-ndă.
Pag. 37-38 Ch. r.
7. Intre Împrejurările actuale nu e cu putinţă ţinerea unui congres politic
al tuturor universitarilor români din Austro-Ungaria.
8. În "Tribuna" din 14 mai citim că La Graz a fost ascultat A. C. Popa
viei referitor la "Replica " , şi dînsul a comunicat n umele membrilor din comi
tetul executiv, ce noi nu o ţinem corect, fiindcă trebuie să păşim cu toţii
înaintea juiiiului ca autori, iar nu numai CÎţiva . Ar fi de dorit să ne hotărîm
c um am putea păşi mai impunător În această privinţă.

Bucureşti 7/19/VI

În faţa evenimentelor grave ce se desfăşoară înaintea ochilor noştri şi
care apasă atît de puternic asupra fraţilor noştri din Transilvania, este de
datoria fiecărui român să-şi manifeste ura şi vrăşmăşia contra imperatorilor
noştri. fiecare trebuie să Înţeleagă că aşa cum au luat-o ungurii a fost de
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nimut pentru neamul nostru. Nu mai merge cu procedura de pînă acum, tot
tărăgănăm lucrurile. Stră�natatea cunoaşte îndeaj uns dreptatea cauzei noastre.
Gazetele europene ne-au luat dej a apărarea, ce ne trebuie încă? Cu toţii o
ştim astăzi, lucrul este vădit, - fără vărsare de sînge, fără foc şi sabie, nu
ne vom recăpăta drepturile, nu vom smulge lanţurile care ne paralizează
braţele. Ei bine, trebuie să începem a face poporului şcoala revoluţiei, aici e
leacul. Toţi ca unul, la momentul suprem. Dar este dureros să o spun - banii
care e viaţa, libertatea, oare fac totul, ne lipsesc; şi nu putem destul să-i
acuzăm pe putrezii milionari lipsiţi de cea mai mică scînteie a patriostismului.
Momentul este .ingenios, trebuie să convingem pe toţi. Să sperăm.
Sîntem prinşi de jale adîncă, la auzul tratamentului barbar, ce ungurii fac
valorosului nostru luptător, părintelui V. Lucaciu.
Vom urmări cu deamănuntul mersul procesului intentat valoroşi lor
membri ai Comitetului Partidului N a�ional . Ce monstruozitate comit msa
ungurn.
Vom căuta să ne manifestăm aici cu toată energia la momentul oportun
contra acestor mişelii.
Gîndul nostru va fi către studenţii harnici care au redactat Replica şi
care şi-au atras urgia înverşunaţilor noştri duşmani.
Să ne silim să fim cît se poate de mulţi la Năsăud. Ne asociem la pro
punerea grazienilor de a n e constitui un comitet ce va avea însărcinarea să
studieze toate propunerile ivite pînă acum în "Ch. r . " .
Iubire frăţească !
'
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COMUNA DIN PARIS ŞI MIŞCAREA REVOLUŢIONARA,
DEMOCRATICĂ DIN ROMÂNIA
de ALEXANDRU PORŢEANU

Centenarul Comunei din Paris este sărbătorit pretutindeni ca un mare
eveniment al istoriei mişcării revoluţionare internaţionale.
La 16 ani după apariţia Manifestului Partidului Comunist, care se des
chide cu celebra frază "0 suafie umblă prin Europa - stafia comunismului",
îşi începea activitatea Internaţionala I; nu mult apoi, în 1 8 7 1 , în urma războ
iului franco-prusac, a luat fiinţă Comuna din Paris - cel mai mare succes, cel
mai preţios vlăstJar al Internaţionalei 1, aşa cum arată Engelsl, prima formă a
unui stat 1al proletariatului, necunoscut pînă atunci de istorie. Engels arată
că, după 1 840, "Parisul se afla . . . în situaţia că n:ici o revoluţie nu putea
izbucni fără a lua un caracter proletar" ; dacă după revoluţia de la 1 848
.,proletariatul nu er:a încă în stare a cîrmui Franţa, burghezia nu mai era î n
stare s-o cîrmuiască" 2.
Comuna a însemnat Întruchiparea vie, materială, a socialismului ştiin ţific,
întemeiat de Marx şi Engels.
Comuna din Paris s-1a bucurat de sprijinul şi de solidaritatea tuturor for
ţelor progresiste internaţionale, în primul rînd 'a proletaria.tului ; cea mai im 
presionantă şi elocventă mărturie în acest sens o constituie solidaritatea prole
tariatului german cu cel fnancez, manifestată încă în timpul războiului franco
prusac. In acest fel, Comuna din Paris a fost o şcoală a internaţionalismului
proletar ·în aqiune.
Primii care au analizat ştiinţific şi au tras învăţămintele necesare din
desfăşurarea şi deznodămîntul Comunei din Paris au fost chiar Karl Marx
şi Friedrich Engels. În lucrările şi referirile lor cu privire la Comună găsim
1

Scrisoare către Sorge (Londra, 1 2- 1 7 septembrie 1874), în K . Marx - F. Engels

Opere alese, voi . Il, Edit. P.M.R . , 1952, p. 438.
1

Introducere la ediţia apărută la Berlin, în 1 89 1 , a lucrări i lui M a rx , Războiul cit• i l

din Franţa, în K . Marx-F. Engels, op. cit. , voi . I, 1949, p . 4 87 , 488.
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modelele impecabil e , unice, de pătrundere profundă a evenimentelor contem
porane În cel mai propriu Înţeles al cuvîntu l ui .
Prin importanţa învăţămintelor sale, Comuna din Paris marchează o etapă
În istoria poporului şi a prole tariatului francez, În istoria universală modernă
şi în istoria mişcării muncitoreşti internaţionale. Încă din timpul memorabilelor
evenimente, la 17 aprilie 1 87 1 , Marx îi scria lui Kugelman : "Lupt a clasei
muncitoare cu clasa capitaliştilor şi cu sratul ei a intl'at, prin lupta de la
Pal'.i s, Într-o faz.ă nouă. Oricum se va termina această luptă, a fost cîştigat în
orice caz un punct de plecare, de importanţă istorică mondială" 3, Engels a
arătat că " aniversarea Comunei din Paris deveni prima sărbătoare generală
a în t regului pro ! etariat " 4 pînă la 1 890, de cînd începe să fie sărbătorită ziua
de 1 Mai oa sărbătoa re a solidarităţii internaţionale a tuturor celor ce
muncesc.
Comuna din Paris a format obiectul unei arenvii deosebite a lucrărilor
Congresului al XIII-lea mondial al ştiinţelor istorice (Moscova , august 1 970).
în remarcabilul raport al savantului polonez ]. B orejza intitulat "Entre
deux periiOdes de l 'histoire universelle: les anm!es 1 870-1871 " 5, se apre
ciază că "pînă în 1 905 şi chiar pînă în 1 91 7, Co muna din Paris va rămîne
principalul punct de reper în istoria mişcării muncitoreşti mondiale şi mai
ales europene . . . Comuna din Paris a dat naştere convingerii inevitabilităţii
unui conflict Între proleta ri at şi burghezie" care devine astfel o idee-forţă,
ce-şi va găsi întruchiparea atît în publicaţiile politice socialiste şi comuniste,
cît şi în literatura epocii. Autorul subliniază sprijinul acordat de po porul
roman cauzei Comunei, prin participarea unor fii 1ai săi nemijlocit pe bari
cade, prin ecoul puternic În rîndunile opiniei publice, citind În acest sens
numele celui mai mare poet romin, M ihail Eminescu - unul din exponenţii
de seamă ai liricii romantice universale, autorul celebrului poem "lmpătiat
si proletar", scri s sub impresia Comunei din Paris.
Un român, dr. Cernătescu a fost chirurg major în corpul franc al
l ascarilor de sub comanda lui Ferdinand Jeansaule, iar dr . Constantin Hara
lambi e în batalionul "Ecla.ireurs federes" . Alţi români au participat la lup
tele de pe baricadele comunei.
Evenimentul de acum un secol s-a bucurat de o aderenţă permanentă
în c onştiin ţa poporului român, care s-a manifestat atit pe pLanul anistic
8 Ibidem, voi. II, p. 426.
4 Ibidem, voi. 1, p. 1 1 1 .

5 Raportul a fost publicat în broşură separată , sub egida Congresului.
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şi pe cel istoriografic6. Legăturile mişcăr:ii democratice şi revoluţionare
din România cu lnternaţionala 1 se întregesc a stfel În chip firesc cu răsune
cît

t u l Comunei În România.
Ecoul puternic pe care

I-au avut Comuna din Paris în România, în
muncitoreşti - purtătoare a idealurilor Co m u
nei - a c ont·ri b u i t , mQi 'ales În e�apa imediat următoare evenimentelor din
P a ri s, la activi?.area mişcării socialiste şi muncitoreşti din ţara noa s tră . Co
m una şi-a avut reflexe atît de ordin organizatoric cît şi de ordin ideologic în
m i �{''a rca noastră muncito rească şi socialistă din acea v reme. Cu prilejul ani
vcrsărilor Comunei din Paris, p resa socialistă din România pubLi•m, în mod
regu lat, m a te ruale care arătau în ce constă esenţa şi Învăţămintele Comu n ei
d i n Paris. În acest sens, sărbătoarea Coniunei din Paris a favol!"i�at pătrun
derea ideilor marxiste, contribuind astfel la unirea socialismului ştiinţific cu
m i şcar ea muncitomască din ţara noastră.
Entuzi;u;mul pe care proletariatul din România l-a manifestat întotdeauna
faţă de C o mu na din Paris, atitudinea sa cOilisecvent inteT>I1iaţionalistă, a con
stituit În anm imediat Umlători Comunei din Paris un simptom sigur al trans
formării p rolet!ariatului din ţara noastră Într-o clasă conştientă, Într-o clasă
.
.. pentru sine" - cum spune Marx. Atitudinea obiectiv'ă, deseori favorabilă,
a publicaţiilor progresiste din ţara noastră faţă de Comuna din Paris, este
p r i mu l rînd În sînul mişcării

6 Amintim în acest sens că C. M iile, 1. Catina, A. Toma ş.a. au închinat poezii nota•
bile Comunei din Paris, iar M ircea Rosetti şi P. Zacone au tratat subiectul în proză (o schiţă
şi, respectiv, un roman), că Barbu Lăzăreanu a scris despre Cîntăreţi români ai Comunei din
Paris ( 1 949), iar o prezentare a Li teraturei Comunei la noi a apărut încă în 1923 ( " Adevărul
literar şi artistic" , 25 martie). Dintre contribuţiile ştiinţifice, menţionăm pe cele ale acad.
P. Constantinescu· laşi (Comuna din Paris şi ecou! ei in presa contemporană d in România 1 8711 880, În Stud i i , nr. 1 / 1 95 1 ) , D . Rozenzweig (despre participanţi români , in Analele Insti·
tutu!ui de istoria partidului de pe lîngă C.C. a! P.C.R. , nr. 2/ 1956 şi o carte distinctă
nr 2 / 1 96 1 ş. a . ) ; Gh . Cristea
despre Comună, apărută recent) ; N. Copoiu (Analele
(Studii, nr. 3 / 1 96 1 şi 2 / 1 9 7 1 ) ; A . Porţeanu , P. Cincea ş i P. Iordache (Ecou! Comunei din Paris
în presa şi publicaţiile muncitoreşti şi socialiste din Romdnia, 1 8 7 1 -1 900, în Revista Arhivelor,
nr. 2/ 1 96 1 , A. Porţeanu (în Rewe Roumaine d'Histoire, nr. 2/ 1 971 ş .a.). Vezi ş i : Gh . Cristea,
La guerre franco-a!!emande et le mouvement republicain de mars 1 871 a Bucarest (Revue Rouma ine
d'Histoire , III, 1 964, nr. 2) ; I.D. Suciu, Les Roumains de l'Empire austrohongrois e t !a guerre
franco -prussienne (1 870- 1 871) , în Nouve!!es Etudes d'H istoire, voi . IV , Bucureşti ,
Edit. Academiei, 1970; P. Cincea, Relations entre ouwiers et socialistes roumains
et franfais
(1 880- 1 890) , în Revue Rou1114 i ne d'Histoire nr 5 / 1 966 ; Ibidem, Probleme
..•

.

.

francettl,
sociale şi evoluţia m işcdrii socialiste române reflectate
in presa socialistă
la sfîrşitul secolului a!
XIX-lea în
Studii
nr. 2/ 1 970 ; Beatrice Marinescu şi
Şerban Rădulescu Zoner, Poporul român ş i rdz:boiu! franco-prusac, 1 870-1871 (Revue Rou1114 i ne
d'Histoire , nr . 2 / 1 97 1 ) . La acestea se adaugă , ca menţiuni, o serie de lucrări consacrate unui

subiect înrudit - Internaţionala 1 şi ecoul ei în România - asupra cărora , spaţiul nu ne per
mite să ne oprim. Recent, cu prilejul centenarului Comunei d i n Paris, Institutul de Studii
Istorice şi Social-Politice de pe lîngă Comitetul Central a l Partidului Comunist Român, a
publicat în Editura Pol itică , o amplă lucrare (studiu şi documente) referitoare la Comuna
din Paris şi mişcarea revoluţionară şi democratică din România (istoric, participanţi, ecouri etc.),
iar în "Biblioteca de istorie" a aceluiaşi institut a apărut o culegere de comunicări consacrată
centenarului Comunei din Paris.
15

-

Cumidava
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ea însăşi o dovadă a creşterii influenţei proletariatului în v iaţa politică a
tării. Această · atitudine obiectivă se explică şi prin simpatia opiniei publice
din ţara noastră faţă de ttradiţ,jilc revoluţionare ale Franţei, oare au avut
înrîurire asupra ţării noastre, Comuna din Paris - deşi a avut şi ca anu
mite limite burghezo-democratJice, pe care le-au arătat Marx, Engels şi Le
nin - a însemnat de fapt ridicarea pe o treaptă superioară a tradiţiilor
revoluţionare ale pop�rului francez. Înţelegerea acestui adevăr istoric de către
proletariatul din România, însuşirea acelor metode de luptă de provenienţă
comull!ardă care corespundeau condiţi.ilor luptei sale de clasă, constituie n
dovadă a m'a•t urizării proletariatului din ţara noastră.
Amploarea cu caJre proletariatul din · România a sărbătorit aniversarea
Comunei din Paris, constituie oma�ul adus cauzei nemuritoare a Comunei.
Sărbătorirea Comunei din Paris a intrat de la început, în mod trainic, în
tradiţiile revoluţionare ale proletariatului şi ale Întregului popor român.
Numeroase materiale expozitive sau teoreti·ce despre Comuna din Paris,
apărute În presa sociali�tă şi muncitorească din ţara noastră, afllalizează în
primul rind cauzele, istoricul, însemnătatea şi învăţămintele Comunei din
Paris (evenimente, pai'ticipanţi), cu aplicare la ţara noaJstră. În majoritatea
covîrşitoare a lor, aceste materiale fac o apreciere justă a Comunei din Paris:
unele vădesc încercarea de integrare a Comunei din Paris în istoria Franţei
şi în istoria universală, fapt ce prezintă un interes istoriografic important. În
aceste materiale se reflectă nivelill l la care ajunsese mişcarea muncitorească
şi socialistă din ţara noastră, curentele din sînul ei. Năzuinţa de realizare În
ţara noastră a idealu rilor Comunei, care se desprinde din matenialelc amin
tite, dovede�te strădania de actua.lizare a Comunei din :Raris. Autorii acestor
materiale nu puteau însă Înţelege, în acea vreme, faptul că infringerea Comu
nei din Paris se datoreşte, aşa cum arată Lenin 7, lipsei unor f•aJCtori obiec
tivi şi subiectivi, care - în şi mai mare măsură - lipseau În ţara noastră.
Cele mai preţioase :aprecieri despre Comuna din P aris care au circulat
în ţara noastră la sfîrşitul secolului trecut sînt, fără îndoială, lucrările lui
Marx şi Engels, care tratează despre remarcabilul eveniment. Aceste lucrări
au rărnM pîn ă 1azi cale mai valoroase monogmfii în materie.
Categoria de materiale cea mai interesantă desigur pentru istorici, o
constituie informaţiile şi dările de seamă despre felul În care a fost sărbă
torită Comuna din Paris de către prolet!a•r iatul din ţara noastră. La serbările
prilejuite cu ocazia aniversărilor Comunei, era atras un mare număr de
muncitori, studenţi, intelectuali, ţărani, care manifestau un entuziasm nestăV. 1 . Lenin, Opere , v u l . 1 7 , Edit. pt. !it. po l . , B ucureşti, 1 95 7 , p. 1 22 ( fn amintirea
"

Com tmri").
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rîndurile lo r apă reau În mod

�pontan oratorii, artiştii, poeţii, agitatorii. Expunerile erau ascultaite cu ma1"e

interes; ele erau î nsoţite de pro grame arnistice mobilizatoarc. La sfîrşiwl mul

tor asem en ea În truni ri, pa rt ic ip an ţi i trimiteau telegrame de fe1ilcitare prole

tariatului f ranccz.

Toate aceste m anifestaţii erau pătrunse de căldura Înaltelor simţăminte

ale proleta.riatului revoluţionar, care se tap ropia pas cu pas de înfăptuirea

năzuinţelor �le, văzînd pe drept cuvînt în Co 1nu n a ditn P.a ris un exemplu
Însufleţitor. În opoziţie cu clasele exploatatoare din Rominia care, la sesi

:mrea guvernului Thiers, prin guvernele l or , au urmărit cu străşnicie pe ro

min i·i participanţi pc baricadele Comunei şi apoi pe toţi simpaţ;izanţji Comu

nei, singura clasă socială d in ţa•ra noastră care a sărbătorit aniversarea Co· ·
munci din Paris cu tot entuziasmul de care era capabiJă
a fost cliasa
-

muncitoare; aceasta deşi cnmt persecutată economic şi politic de către apa

ratul represiv al statului burghez şi lipsită de m ij loace de propagandă şi de
afirmare publicistică, nu numai că nu a uitat nici o clipă Comuna din Paris,

c:i a luptat să-i u nneze pilda.

I ntrate de

mult În fondul de aur al t r adi �i,ilo r revoluţionlare ale popo

rului nostru, aceste manifestări fac cinste deopotrivă proletariatului francez
şi celui român, c onstituind mărturii palpabile ale capacităţilor inţ:ernaţiona
lismului proleta r

.

Reflexul războiului franco-prusac În ţara n o ast r ă a fost un reflex anti

monarhic, agravat de afacerea Strousbcrg . La o lună du pă izbucnirea răz
boiului franco-prusac arc lo c mişcarea republicană de la Ploieşti, condusă
de

Candiano-Popescu,

Revolta

profundă

a

care
opiniei

era

o

publice

parte
avea

lent, în mişcarea republicană din martie
s-a soldat cu demiterea de cătr�: Ca rol
sfătuia p e
noastră8.

W.

din
să

1 871 .

a

mişcarea
se

antimonarhică.

manifeste

Amploarea

deschis,

acestei

vio

mişcări

guvernului Ion Ghica. Marx î l

Liebknccht s ă um1ărească cu atenţie evenimentele din ţara

Veştile ce au sosit curînd în ţară despre Comuna din Paris au înspăi
mîntiat şi mai mult reaqiunea. Cît de miare era spaima acesteia în faţa peri
colului pe care îl reprezenta Intema�ionala I pentru reaqiunea de pretu.:.
tindeni, o dovedeşte întîmplarea din ma·rue 1 872, cînd, izbucnind un incen

diu la o clădire din apropierea palatului, În l oc · de pompieri
artileria, de g roa�a unui presupus amestec

al

Internaţi,ontalei

a

fost adusă
această

. în

chestiune.

8 Marx-Engels, Briefe na A . Bebe l , W . Liebknecht, Kautsky ttnd andere. Moscova , Le·
n ingrad, 1 933 , p . 1 6 .
15"
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intr-un document al cercurilor revoluţionare socialiste9 din deceniul al
optulea al secolului trecut, se caută originile istorice ale Comunei În rcvo

1 789, arătîndu-se că dezvoltarea istorică a
european (sublinierea noastră), iar de altă parte
pe Thiers şi burghezia liberală". Zi:are şi gazete c a : "Românul" (Bucureşti),
" Orientul", "Democraţia" (Ploieşti), " Alegătorul Liber" (Bucureşti , girant
h�ţia burgheză din F ranva de la

pus " de o parte proleuariatul

responsabil Ion Luca Caragiale), " Trompeta Carpaţilor " , " Uniunea Liberală''
(I aş-i),

"România l iberă " ,

"Oltul"

(ziarul lui Macedonski),

"Binele Public"

(Bucureşti), "Telegraful de Bucureşti" 10 şi alte numeroase organe ale presei
democrate au urmărit cu simpatie even�mentele dramatice din Franţa ani lor

1 870- 1 87 1 .
Comuna d�n Paris a avut un

ecou deosebit şi În TransilVIania. Nume
"Gazeta Transilvaniei" , " Famili a " ,

roase m aterialle apă ru te În " Federaţiunea" ,
"

Al bi na " , "Observatorul" , "Telegraful Român" reflectă în general opinia

publică progresistă românească. La acestea se mai adaugă cîteva gazete ma
ghi1a,re

d1n Cluj şi Arad ( " A lfold" , M agyar polgar" ş .

Reflec·tarea mişcării soc�al�ste î n paginile
pildă, poate fi mai bine

a . ) 1 1.

"Gazetei Transilvaniei" 12 de

urmărită În special odată cu Comuna din Paris.

"Demonstraţiile din Mommartre ş.i Belleville s-au pr·efă·cut în revolte " , relata
13. Informaţii obiective mai detaliate asupra începuturilor Comunei

"Gazeta"

din Pa:ris sînt publicate cu o promprrutudine care constituie un indiciu preţios
atît asupra posibilităţilor de informare
tim p -, cît şi asupra a însăşi poziţiei

- destul de operative
redacţiei,

pentru acel

de simpatizare

eroică a poporului francez în frunte cu prolenariatul parizian.

cu lupta

" Se consti

tuiră democraţii, alegîndu-şi un

comitet central de luptă contra reacţiunii;
ar fi turburătorii ordinei.
În numele poporului francez" . Sublinierile din ori

acest comitet respinge învinuirea ca msurgenţii
Ei ocupă Hotel d e V�lle

ginal indică evident - dacă nu o opţiune tranşantă, cel pu ţin o anumit ă
simpatie sau chiar încliTlla re. "Gazeta"

vorbea, pe de o p<��rte de " provocarea
şi concomitent, despre fraternizarea ostaşilor
cu in surgenţii. Zi,arul preciza : "Cu alegerile noi din Paris, care au ieşit strîns

armatei la noua insurecţiune"

republicane, s-a domolit focul insureqiunii . . . Se depuse puterea în mîna
" Documente prit• i toare la Istoria Români e i . Războ i u l pentru Independenţă, voi . l , partea 1 .
Starea economică ş i social-politică i n ajunul anului 1 8 7 7 . M işcarea revoluţionară (187 1- 1 8 8 1 ) ,

Edit. Academiei, 1954 , doc. n r . 4 90 , p. 663 684 .
10 Acad . P. Constantinescu-Iaş i , op . c i t .
1 1 A l . Porţeanu , P . Cincea, A . lodache , op . cit . , p . 54-5 8 .
12
Vezi A lexandru Porţeanu , Ga:teta Trans i lvan i e i ş i m işcarea socialistii a timp u l u i , în
Cron idam voi. III, Braşov 1969.
13 "Gazeta Transilvaniei", nr . din 27 februarie 187 1 , p. 1 .
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luară declaraţiunea la proto

col cum că comitewl central şi garda naţională, insurgenţid au meritat de
republică " . Subliniindu-se �riumful revoluţionarilor, se

amic�pa

pe bună d(ep

t a te că " acum rămîne lupta ÎntJre Parisul republilcan liber şi Adunarea lui

Thiers de la Versailles, reacţionară" 14. După cum se poate aşadar lesne con

� t ata, "Gazeta" nu se mulţumea doar cu consemnarea evenimentelor, ci lua
atitudine, apreciind, carracterizînd - de cele mai multe orj cu îndreptăţire
participanţii la încleştarea fără precedent în

-

istorie, care se producea în

c.1pitala franceză. Acest lucru iese şi mai mult În evidenţă atunci cînd "Ga
%cta" se ocupa de rădăcinile şi cauzele Comunei. " Spiritul revoluţiunii ·din

1 7 89

se Yede a

plana peste Paris şi peste alte oraşe ale Fr:anţei. Poporul,

adus în disperaţiune, apucă arma pentru cel ce-i dă mai c u rînd ajutoare şi
speranţe de un viitor mai bun. Guvernului din Ve11saill� îi lipseşte energia,
încît cu greu va restabili ordinea, precum vrea
Şi

va

el

în interes

conservativ.

dacă republica roşie, inspirată de spiritul adevăratei libertăţi umanitare,
arăta cît de puţină energie, va repurta şi victoria" 15 (sublinierile noastre

- A.P.). Comuna din Paris, potrivit aprecierilor "Gazetei Tra.nsilvan�ei" de
l a Braşov, " e organizată pe baza cea mai l argă a republicei democratice " ,

iar guvernul Thiers

"poartă

toată vina vărsării de sînge " 16. Comentind cu

regret unele insuccese ale Uniunii Republicane, " Gazeta" acuza " reaqiunea,
care ni·ci În Franţa cea stoarsă şi trîntită la pămînt

du�manul extern, nu

de

v ru a face nici o concesiune . . . spre a înconj ura măoelul Între fraţ.i . Lupta
clară, e nu Între republica cu demagogism sau comunism şi dualism ci între
parizienii strîns republicani şi Între reacţiunea mascată"

17. Subliniind cu tărie

caracterul reaqionar al burgheziei, redacţia insista de cîte orj avea prilejul,
ară61d cititorilor cu toată claritatea, că "Thiers, regimul lui şi adunarea
rcaqionară sun t cauza vărsării sîngelui frăţesc" 18 • In numărul 32 din ace
l aşi an 1 R7 1 "Gazeta Transilvaniei" trata un subiect oarecum inedit: "Ro
m â n i i din franci a În anul

1 870- 1 87 1 " ,

punînd accentul pe participarea

u n o r români În special la războiul franco-prusac, de partea cauzei drepte a
poporului

francez19.

"Gazeta"

către oraşele Franţei20.

reproducea apoi

apelul

Parisului comunard

înfrîngerea Comunei şi sîngeroasa repreSii une ce a

t t rnJat, au fost îndeap roape urmăritc de gazeta braşoveană. "Rcsbelul civil în
u

I b i d e m , n-rele d in
I b i d e m , 2 4 martie.
1 6 Ibidem, 3 aprilie.
1 7 Ibidem, 10 aprilie.
18 Ibidem, 21 aprilie.
19 Ibidem, 24 aprilie.
2 0 Ibidem, 8 mai.

1"

1 3 , U şi 20 martie 187 1 .
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Francia a ajuns la capăt, Însă numai cu devastarea urbei - regină a liber
tăţii şi civiliza�ei europene" 21. Tragi�11ml evenimentelor conduce pe redac
torii "Gazetei" la un oarecare pesimi5m asupra viitorului socialismului22, dar
indignarea în faţa ororilor, a execuţiilor în masă, e spontană: "cruzimea
Întrece închipuirea . . . Între victime se află femei şi copii . . . " 23• "Gazeta"
publ�că sentinţele unor condamnaţi, re1atează asupra desfăşurării unor exe
cuţii şi nu ezită În a-şi exprima admiraţia faţă de curajul , demnitatea şi
fermitatea celor osîndiţi: "Rossel - de exemplu - era un adevărat talent
militar" 24. Remaroabila publioaţie braşoveană a acofldat o atenţie semnifi
cativă evenimentelor Comunei din Paris şi după înăbuşirea acesteia. Organul
cu cea mai îndelungată apariţie din istoria presei române, pe al cărui fron
tispiciu erau Înscrise obiectivele însufleţitoare şi generoase ale luptei poporului
român pentru libertate naţională şi dreptate socială, "Gazeta - de numele
căreia este atît de indisolubil legată activitatea publicistică şi politică a unui
G. Bariţiu, A. Mureşianu şi a atîtor alţi luptători de frunte -, nu putea
să se manifeste decît în favoarea luptei eroice a poporului francez, chiar dacă
sfera complexă a evenimentelor nu a putut fi abordată cuprinzător, În Între
gimea ei, chiar dacă unele aprecieri sînt incomplete sau limitate. Peste mai
mulţi ani după evenimente, "Gazeta" publică o privire istorică asupra aces
tora, însoţind-o de o statistică asupra pierderilor, morţilor şi a celor arestaţi
şi condamnaţi 25, iar în continuare, ştiri despre amnistierea unor comunarzi 26 .
Revista "Familia" publica două pagini întregi de gravuri cu "Capii
Comunei din Paris". Franţa "avea nevoie - de o revoluţie pentru a fi sal
vată" - afirma în timpul evenimentelor şi "Federaţiunea" . Alexandru Ro
man în "Federaţiunea" şi Vincenţiu Babeş în "Albina" au dat de asemeni
gla,s sentimentelor de simpatie faţă de Comuna din Paris, care ":aminteşte
emanciparea muncii, ridicarea ei de factor egal îndreptăţit În societate şi
În s�at". "Albina" ajunge pînă acolo încît justifică dreptul suprem al popoa
relor - dreptul la revoluţie. "Este prea probabil că În cele din urmă răs
coala va fi înfdntă şi înecată în sîngele fiilor săi; dar chestiunea cea mare
de nu se va dezlega astăzi, rămîne în Slarcina viitorului ; ea nu va apune,
pe cît timp averea, capitalul nu poate fără lucrători, şi cu cît mai mult se va
amîna dezlegarea ei, cu :atît la mai multe zguduiri va fi supusă omenime.a" 27.
2 1 Ibidem , 1 9 m a i .
2 2 Ib idem, 26 ma i .
23 Ib idem , 29mai .
2 4 Ibidem , 2 8 noiembrie 1 8 7 1 .
2 5 Ibidem, 1 0 aprilie 1879.
28 I b idem , 1 9 iunie şi 13 iulie 1880 .
2 7 D in Istoria Trans i lt•anie i , ed . a II-a , voi. Il, Edit. Academiei , Bucureşti, 1 963 , p. 527 .
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Primele ecouri ale Comunei din Paris s-au produs încă în unele din
primele organe de presă ale m i şcării socialiste şi mum:ito reş ti din vechea
Românie, sau aflate

sub

in fluen�a

socialiştilor:

revista

" Femeia Română "

( 1 8 79)28 , condusă de Maria Fle-c htenmacher - soţia compoz�torului, revistă
ale cărei coloane au fost larg folosite de către socialişti, precum şi " orga
nul democrat-socialist al proletariatului român" - " Î n1ainte" (1 8 80)29, În care
a apărut dte un articol despre eroina Comunei, Luiza Michel.
Pentru ocoul mai larg În opinia publică progresistă, este semnificativ ar
ticolul

consacrat Comunei

din

Paris, 'apărut

în

semnat d e cunoscutul savant materialist român,

"Revista

ŞL

contbnporan ă " ,

C. Mi,chăi.lescu30.

Una din tre cele mai cunoscute acţiuni de sărbătorire a Comunei În ţara
noastră este aniversarea unui deceniu de la Comuna din Paris31• Cercul so
cialist din I aşi, În cadrul căruia un rol important juca Eugen Lupu, unul din
primii socialişti români, fă.cuse intense pregătiri pentru această serbare, la
care se anunţase un m:are număr de participanţi. Cu organizarea ei se ocupa
doctorul Russel. În cadrul unui banchet, care ca formă de manifestare amin
teşte tradiţia banchetelor politice din Franţa 1anutui revolu�ionar 1 848, urma
să se conferenţieze despre istoricul şi învăţămintele Comunei din Paris, să se
declame poezii revoluţionare, iar un cor pregătit de către însuşi dr. Russel să interpreteze cîntece revoluţionare în limbile română, franceză, rusă şi ger
mană. I nvocînd faptul că printre membrii acestor cercuri se aflau şi străini,
guvernul face să se voteze legea expulzărilor, pe baza căreia au fost izgo
niţi mulţi socialişti. Alţii au fost arestaţi şi crunt . persecuta ţi. Grabnica pro
clamare a regatului, plănuită ca o diversiune pentru a slăbi atenţia opiniei
publice faţă de chestiunea dunăreană care în semna o concesiune făcută Aus
l ro-Ungariei, a avut loc sub pretextul " păstrării ordinei"

şi al imprimării

unei linii "mai compatibile cu consolidarea monarhiei" , cum se exprima chiar
Titu Maiorescu32, sub ipocrizia evidentă a "pericolului" socialist şi a "com

pl icării"

relaţiilor diplomatice cu guvernul varist, care, în u rma asasinării

ţarului Alexandru al I I - lea, u rmărea revoluţionarii ruşi refugiaţi În alte ţări.
28

"Femeia Română" , 23 septembrie 1879.

2 9 " Înainte" , 2 noiembrie 1 880 .

30 Istoria Româ n i e i , vol IV , Edit. Academ iei , Bucureşti , 1 964 , p . 73 1 .
31 Aqiunea este descrisă î n romanu l autobiografic a l lu i C . M i l le-"D inu M illian" ş i în
memoriile acelu iaş i, apărute cu titlul "Sub copaciul cel umbros. Amintiri din tinereţă" în
revista "Viitorul Social" ( 1 9 1 0 , 1 , nr . 1 , p . 53 -56). Vezi ş i "Socialismul" , 1 924 , X IX , nr. 3 7
p . 1-- 2 , precum ş i Documente d i n mişcarea munc itoreascd , v o i . 1 , 1872- 1 900 , Ed it . C.G.M . ,
1 946, p . 23-26 .
32 Titu Ma iorescu , Î nsemnări :ri lnice, v o i . I l , 188 1 - 1 886 , Bucureşti, 1 93 9 , p. 1 0 . Vez i
şi "Monitorul Oficial" din 14 martie 188 1 .
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Evenimentele din 1 8 8 1 de la Iaşi au avu t şi un însemn at ecou extern.
Raportul la al doilea Congres al Internaţionalei a II-a (Bruxelles, 1 891 )
expus de delegaţia socialiştilor români33, arăta delegaţilor proletariatului in
ternaţionad. felul În care a fost sărbătorită În 1 8 8 1 , la Iaşi, aniversarea Co
munei din Paris.
"Dacia Viitoare" - revistă a tinerilor socialişti români aflaţi în capi
tala Franţei (1883 ), În articolul omagia! închinat Comunei din Paris ( 1 8
martie"), rezuma astfel însemnătatea ei : "0 operă m asivă ş i tare c a ş i auto-
rul ei : Poporul!" 34. în .acel an, 1 883, murea întemeietoml socialismului ştiin
ţific, marele dascăl tal proletariatului intemaţional, Karl Marx. Moartea lui
Marx a găsit un puternic ecou de durere în ţara noastră. Numeroasele arti
cole care au apărut cu acest prilej în presa muncitorească şi socialistă, cît
şi în presa burgheză, nu uitJau să amintească rolul marelui dispămt în Înte
meierea Internaţionalei I, menţionînd şi lucrarea dasică a acestuia, "Răz
boiul civil din Franţa".
În anul următor, 1 884, apare întinsul aruicol " Răscoa1a comunalistă în
Franţa la 1 871 În primul număr din "Revista Socială". Articolul expune
pe larg un aspect al Comunei din Paris mai puţin prezentat pînă at unc i:
solidarizarea m aselor de muncitori şi ţărani din provinci'i:le Franţei, cu eroicii
apărători �i Comunei35.
Jurnalul "Drepturile Omului" publică În 1 885 o serie de materiale semni
ficative în legătură cu Comuna din Paris. C Miile a publicat un articoll6
şi poezia "Comuna din Paris" 37, în care făcea o impresionantă antiteză Între
eroismul mJaselor populare şi barbaria nemărginită la care s-a dedat burghezia
pentru a înăbuşi Comu111a .
Un articol redacţăonal publicat de "Drepturile Omului" În acela�i an38,
căuta rădăcinile C omunei din Paris în mizeria cruntă a maselor popu1are, î n
corupţia şi putreziciunea regimului instJaunat de al doilea imperiu . Articolul
arăta că lupta proletariatlllui francez împotriva propriei burghezii a înre
gistrat succese istorice în cursul evenimentelor din 1 8 30 şi 1 848, În urma că rora
proletariatul a dobîndit o remarcabilă experienţă revoluţionară, situîndu-se
in primul plan al luptelor politice, cu revendicări proprii ; revohJţia căpătase
deja în Franţa un caracter proletar. 1\ ceste constatări sînt, după părerea
noastră, extrem _de grăitoare pentru orientarea redacţiei "Drepturile Omului".
,

"

",

.

.

3 3 Documente d i n mişcarea muncitorească , vo i . I I , p . 1 70 .
34 "Dacia Viitoare" , 1 883 , 1 , nr. 4 , p . 4 9- -54 .
35 "Revista Socială " , ! 884 , l, nr. 1 , p . 36-- 4 0 .
3 8 "Drepturile Omulu i " , 1885 , 1, n r . 2 9 , p . 1 .
8 7 Ibidem, p . 2 .
88 Ibidem, p. 1-J .
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Ele a.păreau în acelaşi an cu p refaţa lui Engels la a treia ediţie germană a
lucrării lui Marx "Optsprezece bmmar al lui Ludovic Bonaparte " (Hamburg,
1 8 8 5 ) , În care Engels constată că "Franţa este ţara în care, mrai mult ca ori
unde, luptele istori·ce dintre clase au fost duse de fiecare dată pînă Ia capăt . . .
lupta proletariatului în

ascensiune împotriva

domiilla�iei burgheze îmbracă

aci o formă acută, necunoscută, altundeva" 39. Articolul redacţional demască

trădarea burgheztiei franceze, care, lipsită de energi e şi iniţiativă în războiul
cu Germani1a, a dat dovadă de o cruzime fără margini În reprimarea prole
tariatului, punînd i nteresele sale de clasă exploatatoare mai presus de intere
sele naţ:ionale.
" D repturile Omului" publică articolul

"Mişcarea comunali·stă" , În care

este expus puternicul răsunet internaţional contemporan a l Comunei din Paris.
Se arată în primul rînd că deputaţii social�democraţi din Reichstag s-au pro
clamat, în faţa lui Bismarck, solrirdari cu ero�cii comunarzi parizieni. Se descrie
apoj largul ecou al Comunei din Paris în Anglia, Belgia, D anemal'Ca, Ungaria,
Italia, Spania, Olan d a40.
În ziua de 1 8 martJi:e 1 8 8 5 , .cercul :de •studii sociale "Drt1ptJUrile Omului "

din Bucureşti a onganiz,at aniverrsarea Comunei din Pari·s :la restaurantul hote
lului Da·oia.

Aru

rpa·I"t�CÎrpat socialişti

din

Craiova, Tulrcea, Fă'luirceni, Botoşani,

Piatra Neamţ .şi rdin ahe •centre ale ţării, 'S-au ţinut ·nuimel"oase discursuni despre
i•s torircrul .şi îruvăţămintele

Gottnunei. Banrohetul s-a înoheiat scara târziu, prin

intonarea " M ar.seiLle:zei" şi a "Carrmagnolei" 41•
La Brăila , in sărptămînalul social�st "Lampa", apare în 1 8 87
desp re ban10hetele •rocialiştilor rf ranrcezi
Pa·rris42•

cu

ocazia

anivensării

un

art �co l

Comunei

din

De�pre aniversarea Comunei rdin Paris În anul 1 8 8 8 de către Cerc·ul Mun
citorilor rdin Bucureşti, af.l ă11n amănunte .din "Desrobirea " , care se surbintitula
"organ al Partidei Muncitorilor". La banchetul din ·sala cea mare a Cercu'lui
Muncitoni,Jor au vorbit

A.

B ac a:1b ati a , Paul Srcorţeanu, Alexandru I onescu şi

alţi.i. Telegrama de salut adresată pretsei .socialiste :franceze a fo&t rerfu�ată de
o.fici.u l :poştal43.-

În arcelaşi an , gazeta "Munrcinori u l " , •care apărea la Iaşi, publica articolul

" Comuna din Paris'\ 44. C-erc ul Munrcitonilor :din Iaşi a ongani�at la 6/ 1 8

m

ar 

tie 1 8-8 8 o Întrunire, .urnna'tă seara de un banchet. Întrunirea a adoptat o -rele--- --·--- --

39 K . Marx-F. Engels, Opere a lese , voi. l , p . 234 .
" Drepturile Omului" , 1885 , l, nr . 30, p. l .
4 1 Aniversarea Comunei , în " Drepturile Omului", 1885 , l , nr. 3 1 , p . 1-- 2 .
4 2 " Lampa" (Brăila), 1887 , l , n r . 1 1 , p . l .
4 3 "Desrob irea " , 1 888 , l, nr. 1 3 , p . 2 .
4 4 "Muncitoriul" (laşi), 1888, l , nr. 23 , p . l .
40
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gramă :d e felicitare 'Către ·ero.icu l proletariat francez, eXjpediată IPe a�dresa lui
Paul Lafar,gue. Oonţinu nu:l teleg r ame i era umnăvoru l : " Paul Lafa rgue, 17 ru e
de Croi sa n t, Paris : În numele parnitdei s oc i a li st e icşene felucităm proletariatul
francez pen tru •miş-carea de la 1 87 1 şi ne bucurăl!11 că a s tăzi pa rt id a sociali•stă
e mai ta re de clt oridnd" 45.
La În t r un ire a .din 6/1 8 martie 1 8 90 de la Clubul Mun�itorilor •din B uc u 
reşti au voroit Al. Io n etSC u , I on Catina ş.a. Evocînd repreSiiunea sî llJgew a�s ă a
Comunei, Catina arăta că "în răzbunarea lor, b og ăt a şii Franţei au fost ma i
cruzi ·dedt în lupta cu duşm ani i lor, germ an i i " . Pe a�dresa lui L a.fa 11gue a fost
cxped ia tă apoi u nnătoa rca telegramă că t re p r o l eta ri a tul francez : " Soci ali,ştii
români, Înt runiţi 'la c l ubu l .muncitorilor, trimit o frăţeaJ9Că strîngere de mînă
f r a.ţ i lo r par i zien i . Tră,iască p ro let a ri atul francez " 46.
începiÎnd cu anul 1 89 1 , ani•versarea Comunei din Paris a av·ut l o c ump
de dţiva ani, concomitent ou anive!ISarea gaz e tei "Munca" - �el mai impor
tant o rgan de p resă al mişdr:ii mu111oi toreşti şi S'ociali•ste din a cel ti•mp, ap ărut
în 1 890 - şi cu aniversarea Clubului Muncitorilor din Bucureşti. "Munca"
arăta că ni'Ci o revolu:ţie nu a f•ost atît d e calomniată de b u rgthez i e t•oamai
pentru d n ici o revoluţie nu a pUlS în p rimejd ie însăşi b a zel e o rînduirii bur
gheze, c um a făcut-.o Com una din Paris şi încheia ară•nînld d pr o·l et ari a tu l ro
mân răn11nne recunoSicător ,,celor .ce tpentru p rima oară În secolul nostru au ri
dicat steagul luptelor de d a:să . . . venerănn memoria victimelor din 24 m ai, au
t:ori:i lui 1 8 mart.ie. În faţa bu rtgJh ez iei , :care nu :îndrăzneşre ;să d i sc u t e trecutul,
noi înălţăm aniversarea zilei de 1 8 mar t i e. . . ca o zi măreaţă şi sublimă . . . şi
o punem pe aceeaşi înălţime cu 14 Iulie şi 2 Iunie [ 1 848 ] " 47.
La 1 8 martie 1 89 1 , c î 111d L'i e im:plineau dou ă decenii de la eveniment, s er
barea Comunei din Pari·s a av ut în ţara noa:stră o strălucire ca niciodată pînă
atunci. Sala Or:feu era p li n ă pînă la refuz. Munc ito ri i din laşj au trimis o de
lcgaţ.ie care, salunînd 1ntr.unirea ce :serba cele trei �mportante a niv e r să ri , îşi
exprima ·c onv i ng e re a .că ,. adt de soumpă .nouă" cau z a Comunei 1din Paris, va
izbîndi deJPlin în curînd, şi anume la "Înc�unul v e acu l u i viito r " , aşa cum s-a
în tîmplat într-adevă r prin v ic t o ri a Marii Revoluţ.ii S ooi a l iste :din Oc�ombrie.
M u n cito ri i din Brăila au adresat 1 ntr.un ir ii o telegr amă 'Călduroasă. În •cu vîn tă
rile ro:s ti te, se subl ini a că de la Comun a din P aris " n oi trebuie ·să luăm exem
plu, s ă ne or,ga ni z ăm pmerni·c şi să aiducem la i!lJdep l inire în vii·toriu 1ceea ce
au dorit martirii şi prietenii pop o ar el or din 1 789, 1 84 8 şi 1 87 1 " . Ion Catina
�·

�6

Ibidem,

nr.

2 4 , p. ·L Vez i ş i " DesroiJirea" , 1 888 ,

"Munca" , 1 890 , 1 ,

0 Ibidem, 1 89 1 , l i ,

nr.

nr .

3 , p . 3 --- 4 .

l , nr. H , p. 2 .

2 , p . 2-4 .
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a cit:it ,fragun ente ai n p rocl amaţia Comunei ·din Pari!s şi din "Cri du Peuple'·
al lui Jules VaW�s 48• "Munca" a publicat articolul lui Jules Valles "Asasinii
de la Ver:saille/' , baz a t pe d ate •din presa oontet11Jporană şi pe statisti•ca ofi
cială, apăr-ută In .gazeta lyo n ez ă "L'A•c t i o n " statistică des�gur inJcompletă49.
Serbări au mai fost organizate în acel an la Galaţi, Bîrlad, Piatra Neamţ,
Roman ş . a.50.
Gae·eta "Munca" a p ub lica t o serie .de materiale beletri:stice insJPirate din
cven�mootele Comunei, a,parţinînrd scriioto!'u.l ui francez L. C l adel şi .poetului
I on Cat.in a5 1 .

Incepu tu! ul tim·ului 1deceni u al •s ec.ol ului trecut marahează intensificarea
elementelor .înaintat.e din .mUşc a rea :muncitoreaJSică şi .soc i a li s tă •din ţara
no a s tr ă, În vede r e a •creării unui pani•d de dasă, muncitoresc, luptă di n care
va rezulta Partidul Social-Democrat al Munciot orilor •din R o mâ ni a (P.S.D.M.R.),
crea t în 1 89.3. Se nbă ri le .din aceşti ani •În •ainstea ani.versării Comunei din P a ni•s
aveau să fie dominate de �deea f ol o·si r ii eXiperi en ţei şi •Î nvăţ ăii11Jintel o r Comunei,
În condiţiile l lllptei p ro leta ni a tu lui ·din ţara noast ră . În rea•lizarea pa rt�dul ui
sooial-democrat muncitoresc, mas ele 1p r o leta re în fru nt e cu occle mai .înaintate
e l emente din r.î ndu ri le .Lor, vedeau incepu t ul În1f�ptuirii ildeal•uril or comun arde
În ţara no a s tră . A•c easta •constituia col mai d:ldmos omagi•u ad u s lUJpt ăt·o nil or
din 1 87 1 . Gazeta "Munca" :sublinia .că " aniversarea Comunei es.te o d at ă
sfîntă pentru noi, este o zi de sărbătoane .şi ·de datorie În acelaşi timp şi din
cercetarea m işcă rii de la 1 87 1 din Pari•s, putem tr<l!ge înoheeri care ·să ne fie
de fo los . . . Zi .car•e ai ·Un11p lut de nădejde ,mfletele n oastr e, ZI care ai vă21ut
deş tep t are a p op o r ul ui , te sa Lu tăan ! " 52.
La banchetul din 1 892 a pani.cipat un mare număr de muncitori, deşi
poli ţi a •confiS1case co n vocăr i le şi stă t ea la pî ndă. DiSJcursur:ile au .fă cut i st-o ricul
Comunei şi au a ră t a·t inv ăţ ăllnintele ace s t e ia : lu p ta .muncitonilor pentru dez
robire tpoate fi vi•ctori.oa să numai ·dacă e ·c ondus ă de ei î nşişi . Corul Clubului
Munci tm il or a jntonat cîntece s-ocia'liste. Întrunirea s-a te nmina•t la ora 1 2
noaptea. C u a.cest .p ri lej, din ·partea .unui gmp 1de socialişti b răileni, gazeta
"Munca" a p ri mi·t •o că�duroa·să 1Scri'9oare53.
La Înc ap u t•ul anului 1 892 <llp a re la Ploieşti organul săip t ăm�nal soc.iali st
,. Damo-:raţia Socială " , care s-a oc up a t în coloanele sale de istoricul ş i Învă·ţăl uptei

"1"

<n

I b i dem , n r . ] , p . 3 - 4 .

I b i d em , n r . 4 , p . 4 .

'' 0 Ibidem , n r . 5 , p . 4 .

'' 1 lbi dern ,

nr.

4 , p . 4 ; nr . 5 , p . 2 , 4 .

;,2 I b i dem , 1 892 , I I , nr. 4 7 , p . 1

2 ; 1 892 , I I I , nr. 3 , p. 1 .

;:.a lbident, 1 892 , III, nr. 4 , p . 2 .
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mintele Comunei

din

Pari,s54• CLubul Muncitorilor din Ploieşti tr�mite .lui

Jules

G u esde următoarea telegramă : "Cl.uhul partidului muncitorilor �din Pl:oieşti te
ro agă a fi pe 11ngă partidul muocivor francez intenpflettul sent�entelor sale .de
admir aţie şi de sollldaritate pentru măreaţa mişcare a proleta11iatuiui p a riz i an

de la 1 8 martie 1 87 1 . Dacă Comuna a fost invinsă, Intemaţionala Î n'să este

azi mai vie de dt oridnd. TrăiaJScă Revoluţ.ia ·socială ! " Această telegra:mă a
de biroul ·cen tral al poşte155• La intrunirea socialistă de la Pl,oieşti,

J!ost ·oprita

În 'cinstea aniversări,i a 2 1 de ani

de

la Comuna 'din Pari's, de la 1sediu.l Clu

bului Muncitor.i lor56, A nto n BaJcaLbaşa a wstit un diJscurs de două ore, ,în care
a

p us d "pentru noi, victoriile mcia.Ji,91Tlului din alte ţări sînt şi

s.

noastre, iar în frî nger i le de aiurea ne privesc

tura dintre even�mentele anul'llli 1 8 7 1 şi

victo11iile

�Şi pe n oi " . Orattorul fă,cea legă

en tu zi a 9mu l cu care a incoput să fit:

sărbătorită În ma j onitatea ţărilor ziua de 1

Mai.

Ziarele .şi dulburile socialiste devin organe ş i organizaţii ale P.S.D.M.R.
ului. In a·c tiv,i tatea acestui parci1d ·se pot -gă,si numeroase ,p ri nc ipii preluate din
moştenirea politică a Comunei din Pa r i s.

Anton BaJcalbaşa imi·stă 1n arti1co lul său din

p aşn.ic

"

M u nc a " asupra caracterului

pe c a re 1-a av.ut activitatea Comunei, ·În .opoziţie

cu

teroarea �dezlăn

ţu·ită de ,guvernul tră,dării naţionale. Autoru.l arată că o gravă greşeală politică

a Com unei a fost neprduarea Băncii Franţei, şi ]n,cheie : ., . . . nu vor trece încă

mulţi ani şi vom serba o ahă Comună : tritumful cbsei muncitoare, începutul
erei sooiali•ste" 57.
Intr-un bilanţ " 1 87 1 - 1 89 3 " , publicat de a s emen ea in 'gazeta

"

Mun ca " ,

se ară t a d progresele so,cial i sm,u l.ui pc plan .internaţional îşi avea•u răidă:c inilc
în existenţa Comunei, în eXIperienţa d obîndită p rin aceasta, în Învăţămintele
sale58• La ba n che tul socialist din Bucureşti •cu ocazia .celei de-a 22-a aniversări
a Comunei, au vorbit C. Dobrogeanu-Gherea, C. Mille ş.i Al. Constaminescu59•
La î ntru n i r ea de la 6/1 8 martie 1 8 94

-

organizată, din însărcinarea Con

s i liulu i general al P.S.D .M.R., de Alex a111dru I oneS'cu - sala Orfeu era ,p lină.

'Muncicorilor .din Bucureş ti . Reporte
a .fost " cel mai reuşit banchet dat
pînă acum de p a rtid u l muncitores c " . E v o cînd rolul femeilor pe baricadele Co-

Se!lbarca era organizată de 'Către Clubul

rul ·de h "Munca" a,p recia că a1cest b a;nldhet

54 "Democraţia Socială" (Ploieşti), 1892 ,
55 Ibidem.

58 Ibidem, nr . 11, p. 2 .
57

"Munca" , 1893 , IV, nr . 3 ,

58 Ibidem, nr. 4 , p . 2 .
50 Ibidem, p .

p.

1,

nr.

10,

p.

3.

1.

3-4 .
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munei, unul •din rdrscurs.uri se încheia cu lozinca : " Trăiască
social•istă ! " 60 .

237

.femeia

romană

Teleg rame le eXIped i atc n1 a·cea•stă ocazie din Bacău, I aş,i, Galaţi ş.a. către
"
soc ial i şt i i din B.u cmeş ti au .fost con.fis·c ate de .p oştă.

În ntumă ml festiv de h 1 Mai 1 894, gazeta "Munca" p ubli•ca n ota l ui
Engds "Noua I n temaţională" 6 1 , În •care marele rdascăl al proletariati.d ui ară t a :
inue rn aţio n al ,

" Unirea proletariatului

pe c are voohea Intern aţională a

o p r cv rud ă şi •să o 1prqpu n ă , este azi un fa,p t

fiii soLd aţilor :pari21ieni •care 1n
t i mpu l Comunei, azi luptă

în11pli n i t. Şi

p u tut să

ee a ce es-te mai m u lt ,

c

1 87 1 ocupau fornurile din jm,ul Pari sului în

în .întîiele

rînduri, braţ la braţ, mînă .în mînă, .cu

fiii Comun arzri lor, pentru .eman:c�parea totală şi f i n a lă a d a se i mun.ci toare " .
În ac el a.ş.i nu1măr al .gazetei " Munca" , .profello rul universi•tar D. Voin·o\'

semna articolul " I nternaţionala şi Comuna" în

t i nlJp

c are

·constata că •suocesi.unea

a evenimentdor Î'Stori•ce este rcălăuzită de legea •pr01gresului

soci al .

în

"Dacă

m a rea revolu�ie burgheză, a ;l!Vut il1'9urecţ.iile •sale pregătitoare, - a.propia.ra

noaostră rev o luţie so•cială, mari r aod i:cală deoît ·ceala hă, a re desi:gur şi •dnnsa p re
vestirile sale " 62.
În vara anu lu i

1 894, " M unca " ;publica articolul lui Fr. EngeLs dedi•cat me

moriei ·lui Karl Marx ,

în

care era ev�denţia•tă a c tivitatea leg ată de Internaţio

nala I şi de analizarea Comunei din Parirs63.

În

şedinţa sa d i n 26 .i'llilie

b primul rpuncr

al

1 894, Consiliul general al P.S.D.M.R. rhotărăJŞte ,

o 11dinei de :zi, instinu'irea ·unei colecre c a re •să

rid�carea monumemului !P roi ec t at în
al Comunei din Paris64.
La gfirş i t.ul

anului 1 894

m emo ri a

al saciaLi.ştilor r 01ffi iln i65 .

-

au

1 895 - care au avut loc l a Bucureşti,

fost ariTliplu p rezentare

în noul

o rrgan rde presă

Sub titlul " Taccica socialisl1lll lui" , Ion Năde j d e a publicat

Nouă " , introducerea lui Enge1s la noua

de dasă
Fran�a

din Fra nţa,

nu

eldiţie

66

in "Lwnea

a lucrării l.ui Marx, "Luptele

1848- 1 850" (Ber lrin , 1 895 ) , Îln care EngeLs arăta că ·În

mai era rposibilă deoît revo luţ.i a •proletară, şi d, �n urma i.nf rîngeri i

6 0 Ibidem, 1894 , V, nr.

C. M iile.

la

p are ,primul ziar socialist zilnic din Romilni a ,

a

"Lumea Nouă" . Serbările din martie
Craiova, Galaţi, I aşi ş.a.,

•contdbuie

lui Benoît Malon, fostul membru

J,

p. 2.

81 Ibidem, nr. 8, p. 3 .
82 Ibidem, p. 2 .
13 Ibidem, nr. 1 7 , p . 3 -4 .
84 Ibidem, nr. 1 9 , p . 4 .

În

nr. 2, p. 1 -2 ,

a

apărut articolul festiv semnat de

83 "Lumea Nouă", 1895 , 1 , nr. 100 , p . 3 ; nr. 1 16 , p . 1 ;
nr. 1 20 , p . 2 .
8 1 Ibidem , nr. 1 5 7 , p. 2 .
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Comunei, centrul de g re ut a t e al mişcam :mu nc i t·o r eş t i eurQpene s-a nn u t a·t

din
Franţa în Gcnm a n i a . A c c a "Ytă lurc rare a lui Enogels a a.p ă.r u t şi separat, În bro
şură, în c a:d r·u l "I3ibl,iotecii ziarului Lumea Nouă" 67.
F.�gura Luizei M ioh e l este evo ca t ă şi de ,.Lumea Nouă" 68. S u pl im entele
li t e rar - şti i n ţif i ce din 1 896 ale acestui o rga n •p ub l ic ă de asemenea 'llJle le ma.tc
ri ale În l e gă tu r ă cu Comuna. Ion N ăd ejde p ubl i că t r a.d uc e re a cri uo rv a f ra.g
mente din .luc rarea .lu i Marx " Ră zhoi ul civil 1din F ra nţ a " . Această lucrare a
lui Marx a î nc opu t ·să ,fie 'Cunoscută anmn tex•tual în ţara n o as t ră69.
Cu ocazia ·celei de-a 2 5 -a aniversări a C01munei din Paris, p o evul Ale
x andru Toma ptbbl�ca, ·sub .pseudonimul Şt. Tomşa, traducerea liberă {de fapt

o p rel uc rar e) a unei p o ez i i a l u i Emst Claar, .pe care a intitulat-o " Trăiască
Comuna ! " 70 .
No.ul

" Lumin a " , editat de un gmp so cia lilst

organ

Comunei7 1 şi puibl iiC ă

o core9pondenţă

a avut loc În ziua lde dlUminică 20 m a i
versări a

1 896,
C om u n ei , la cimitirul Pere La·ohâise72.

În l �ă t u ră

:cu ani·versarea unui

din Iaşi,

face

i sto ri cu l

·�pe ci ală din Paris, de�re mi t i ngul care

�u ocazia

,sfert de veac de la

celei

d e-a 25-a ani

C01muna din

P ar i � ,

înfă 
Com.unei în deour9Ul a n i.lo r73.
Cît ev a 1111a teria l e despre Con1un â d�in Paris ajpa r în ,, L utnea N�o uă" şi În
revista ,,Mişcarea Sooială " , ·condusă de .P. MUIŞoi•u ş.i P. Zosin î n anul ·u rm ăto r ,
1 897. " Lumea Nouă" eXJpun e si•uuaţia social....polit id .din preajma şi ·d in tiiTTliP'u l

într-un artic-ol de la "•cro n i ca s�p tămînală " a "AJdevărului ilustrat" , se
ţ i şa ecoul internaţional ai

războiului franco-prusac, pînă la data capitulării 1de la Sedan74.

În 1pri11nul număr al noi•i reVliste "Mişcarea SociaJl ă " , este evocat ă f i,gu.r a

lui Jules

Valles75.

Într-un arti�ol !desp re "Aruversarea C01munei " , măreţul ev e
O "una.şă �ill Cercare 1de
zdrobire a oronJduiri.i C<l!pita

n i ment este definit 1Ca
l i ste . . . " 76.

R e vis ta

"M iş c ar e a S o oi al ă " publ i•c a r ă 9pUI119U•l1i le unor militanţi ai C01mun ei

şi a le altor pe !"s o ane, la întrebări·le ad res ate de red a cţ i a unei reviste

"Revoluţia noa,stră fu

p r olet a r ă ,

;

şi înseamnă f ap tul 1piv o ta l

fran c cze77 .
mo-

a l t irnpu r i l o r

6 7 Nr. 2. Tip . Nouă, Gr. Panaitescu , 1895 , 44 p. Broşura se află în fondul "Cartea rară"
al Bibliotecii Academiei .
6 " "Lumea Nouă" , 1896 , I I , nr . 553 , p . 1 .
69 "Lumea nouă literară ş i ştiinţifică", -1896, Il, nr. 1 8 , p . 2 .
70 .Lumea Nouă literară" , 10 martie 1896 .
7 1 .Lumina" (Iaşi), 1896, I , nr. 1 1 , p. 7 2 .
7 2 Ibidem, nr . 1 7 , p . 93-94 .
73 "Adevărul ilustrat" , 1896 , I l , nr. 2 , p . 2 .
74 "Lumea Nouă" , 1897 , III, nr. 800, p . 2 .
7 5 "Mişcarea Socială" , 1897 , 1, nr. 1 , p . 4 .
78 Ibidem, n r . 4 , p . l .
7 7 Ibidem, nr. 7 , p . 2 ; nr. 8, p . 2 ; nr . 1 0 , p . 2 ; nr. 1 1 , p . 2 ; nr. 1 2 , p . 2 ; nr. 1 3 , p . 2
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m

unc i t ori lor la taina put e r.i i " .

Luiza Miohel
in�m a ·de p i at ră a vatnp i 
ni l u i , BaniCa", ceea ce a obligat r evolu ţi a să-şi i 51p ă şea S'c ă generozitatea. 1\ 1 t
martor apreoia că "m�ile de ·su r�hiuniţi, ;pe •care călderea ei (a Comunei -n.n.)
i-a În11pr ăş ti at peste toată .sup r af a ţ a g l obul u i •civilizat, au fost tot anîtea inele
me ni te ·să lege Fran ţ a •cu mişcarea socialistă internaţională " . R ev iiSta mai pu
blica apo·i biogra,fi a lui Benoît Malon, scrisă de L eon CladeF8, o re la t a re des 
p re expul z ar ea Luizei MicheJ19 ş.a.
Î n anul 1 898, " LUJmea N o u ă" reia seri a materialelor referiroare la Co
nmna din P ar is . Î n tre i numere rconsecutive ea ;publică disnmml despre Comun a
din Paris rosni t de Emil Va nd ervelde80 la casa connunală din Marcinelle, în
ziua de 21 apri l ie 1 896. În a rtic o l u l contsacrat Comunei din Paris cu ocazia
c el ei ·de-a 27 -a anivel'lsă ri a acesteia, Ion Năldejde se străduia să st reco a re
un el e co nsi•dera ţii8 1 care prevestesc de pe acum "trădarea .gene r oşilor " din
1 899 ( subl inirea rfatotorului " legalist" , o anumită atitudine defetistă etc.).
În aJOelaşi timp întsă, la balul şi ban·ahetul tde la Bîrlad, ·o rganizat de Clu
bul Munc itm i l o r ·din loca!.itate .În memo r i a Comunei din Paris, a luat .cuv întul
·1 . C. Frin1u, element r evo l uţ i ona r din fruntea mişcării nwncitore�ti care, .f ă 
CÎilid i sto ricul Comunei, a arătat mnvă•ţ ămi nte le acesteiaB2• Ser�bări ·comemorative
au mai a·v·ut loc în ac eş ti ult�mi ani ai ·secolului t rec u t la Galaţi83 ş.a. Noul
organ "Tr omp et a Socialistă" a consacrat şi el un a rti col Comunei din P ar is 84 •
Î n număml din 1 2 martie 1 900, " Lumea Nouă" repro d ocea unele ;pasa.gii
scriJse de51pre Com.ună în 1 88 1 ·de către Kropotki n, în care se găse s c idei c on 
fuze şi c ontrad ic tori i , de esenţă anarhistă 85.
În con•d i �ii le 1grele de după t răJd a re a ".genemşilor", cînd - 'pentru a dez
v o l t a lll!pta maselor - era nev.oie de metode de l'lllptă 111oi, revoluţionare,
m unc i to rii din România aveau în faţă măreţul exemiPlu al rev o luţie i din 1 8
martie 1 8 7 1 , eroi snn.u l şi jertfele ·comun a rz i lm. "Cu toate v i tejeşti le ·siJ,inţi 
subli n i a , În m a r ti e 1 902, un a r ti c o l publicat de «R01mânia M unc ito a re» 86 -

e

x pr im a regretu l

că

Co m u n a ,,nu î n fipsese ţe<11p a În

comuna, forma mil.j.tantă a revoluţiei �ociale, cum Slpunea un man�<fest al gn�pu
lu i de pmSJcrişi « Comuna revoluţionară>> , a f01st înăJbUJşită în sîn.ge de dt r e

undtele stălpîilli rii . . . A ·căz;ut Comuna, . . . d a r tr ăi a•sc ă Comun a ! "
78

79
80

81
82

83
84

Ibidem , nr. 2 8 , p . 3-4 .
Ibidem , nr. 26 , p . 3 .

"Lumea Nouă" , 1898,

IV, nr.

1090, p . 1-2 ; nr. 109 1 , p . 1-2 ;

Ibidem , n r . 1092 , p. l .
Ibidem, n r . 1097 , p . 2 .
Ibidem, 1 900 , V I , Seria a III-a , nr. 3 5 , p . 4 .

"Trompeta Socialistă" , 1 899 ,

I , nr.

25 , p . 2 .

85 " Lumea Nouă" , 1 900 , V I , Seria a I I I -a, n r . 3 5 , p . 1 .
86 "Români a Muncitoare", 1 902 , I , nr. 9 , p . l .
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În anii 1 905- 1 907 .c.erc.u l "România Muncitoare" di n Hucureşui şi

"cercul

d e svudii �ociale" din bşi au sărbă•torit Comuna din Paris, organiZ'Îoo, fiecare,
Întruniri la •c a re s- a u �i nu t co nferi nţe şi d.is·oursuri87.

In anul 1 908, aniversarea Comunei a fos t o nganic legată de even imeh·tele
şi rea li tăţil e din ţară. Mişcarea •socialistă şi siniCli,cală a hotărît88 ·să serbeze în
z i u a de 5/1 8 martie "pe ling ă acest twenÎiment istori•c al mişcării soci a li·ste re
vo lu ţ i o n a re internaţionale, . . . intrarea «României Muncitoare>> în al p a-tmlea
al1 al existen ţei sale " , 1precum şi Î mp lin i r ea unrui an •de la "marile evenimente
sî ng ero a se din 1 907" . La rubnica •Înohinată Comunei s-au publicat, în afară de
a rt icol u l "Trăia•scă Comuna", fragmente ld:in "Războiul ·civil din Fr anţa " de
K. M arxB9 . La a:cee<l!Şi d at ă s-a o ngani z a t o seară li.terară90 , ou pr ileju l c ăreia ,
despr e în vă ţăm i ntele Comunei din Pa·I1i� a vorbit M. Gh. B ujo r .
În artÎicolul "Comuna din Pari•s" 91, care a ap ărut in nrumăml spec ial al
" României Munc·i toare" din m a r tie 1 909, se 'sc ri a, 1primr e altele: "Proletariatul
r omâ n . . . să ia pildă de la puterea de 'Sauifwoiu, de la eno i,smul �i LUipta mun
citorim�i .franoe.ze Împotriva �pă:săt ori lor " . Din o!ldinul gUJvemului, a.utorităţile
a·u oonfi•scat ziarul " România Muncima:re " ca re pUibli c a mate11iale în legăuură
cu Comuna şi care "înfiera Îrtgrozitoarde m ă,c e l u .11i " din 1 907. Încă de la 4
m artie , a1genţii pohţiei au făiClit desc inder i la ltipogra.f,ie şi la cerc ; afişel e au
fost ·d istr.use; c o letde ICU z i are au fost corufiscate la poşta din B ucureşti şi din
provincie92.
După refacerea p ar�idului s.ocial-democrat - în urma .co lllgrffiu lu i din
3 1 1ianuarie 1 91 0 - ·să11bătoarea Comunei din Pari,s va reflecta alllit in p resă

cît şi in întruniri, oo nlferin ţe etc., creşterea c ombat�vităţii de dasă a prole
tariatu1ui.

Artitcolul "Bebel şi

Comuna" 93

publ i cat de "Româruia

Mun·oiooare"

în

m arti e 1 91 0, cuprindea u rmăto are a chemare m obi iz a toare: "Să mamiJfestăm
l

d ar, tovarăişi, solidaritatea no a;st ră cu CoOliUna calomnia·tă, înslllŞÎrudu-ne str i 
gătul ei : Rălzlboi p al atdor, pace ·colibelor, il1110 a rte m1zeriei şi trnndăviei" . Anul
următor, an�vensarea Comunei a avu-t loc �llllJPreun ă cu •c omemorarea &mplini:rii
a 2 8 de arui de la moartea Lui K . Marx. iPai'tildul Social Democrat î ndruma94
org an iz aţii le 1di.n ţară să comernoreze acesrte even�mente pr·in În tmni:r i în care
să se explice însemn ăt a.tea l.o r pentru clasa munci t o are .
87
88
89
90
91
92
93
9�

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

1 905 , 1, Seria a II-a, nr. 1 , p. 1 ; 1906, Il, nr. 2 ,
1908 , III, nr . 50, p. 1 ; nr . 5 1 , p . 1 .
1 908 , IV, nr. 1 , p . 1 --2 .
1908, III, nr. 5 2 , p . 1 .
1909 , V , nr. 1 -3 , p . 1 .
nr. 4 , p . 1 .
1910, nr. 1 , p . 4 .
1 9 1 1 , VII, nr. 1 0 1 , p . 4 .
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Comuna ·din Paris a fost anuversată cum e firt:lSJC ş-i !de către mişcarea mun
c i torească, soci a l i stă, din Transilvan i a . Organul Secţiei Române

a

Part idul

ui

Social-Democrat din Ungaria, ,, Ade'Vărul" a .puibl�cat şi el artj!colc, comentarii
�i alt e m ateriale ·OO.nsacrate Comunei, reflecdnd sent imentele de profunidă apre



ciere şi ataşament ale maselor munci toare.
Alte manifestări semnificative, consacrate Comunei din Pari•s au avut loc
în anii

1 91 2 - 1 9 1 4, •care au cunoscut o simţitoare intemificare a mişcării revo
6 martie 1 91 5 - în " L\.llpta zilnid"
noua

luţiona re95. Editorialul apărut la

d enumi re

-

a gaz•etei "România Muncitoare" -, îşi eX!prima S�pera.nţa că "prole

tariatul nu se va lă·sa înşela·t p1nă la ·u nmă " şi că ,. nu •s e ipOate să

chemarea celor de pc bar ic a del e de .Ja

nu

se 31ll'dă

71 ale deouobirii munci1i'' ; articolul fo

losea insă ani·v ersarea Comunei din Pa ni� :pentru a jmti.fi•ca parti<eiparea Fran
ţei la ră�boiul imperia.!i•st96.
în anui

1 9 1 5 şi 1 9 16, intruniri consacra•ue Comunei

măr mai mare de oraşe:

Bucureşti, Iaşi,

s-a.u ţinut �ntr-un

nu

Galaţ;i, Ploieşti, Piteşti, T. Severin etc97.

Marea Revoluţie Socialistă din Octombrie, ev eni m e n tul epocal care a

i naugurat· era socialismului vi c tori o în istoria universală, marchează totodată

s

trecerea la o empă n ouă, calitativ superioară, şi În ceea ce ·pri veşte tradiţia

aniversării Comunei din Paris, ale cărei idealru.ri au deven.it realităţi trainice

1 9 1 7, exercit$nid o purere de atracţie tot ma.i ma·re

începiîntd din noiembrie
asupra
anm

popoarelor, .pînă in z ilele noastre. A � n t u l revoluţionar din

t11 uur.or

1 9 1 7- 1 92 1

h�ţii Socialime

e

st e marcat in Romania prin putemi<.ml ecou al M arii Revo

din

Octombrie, prin evenumentele is tor ic e ale desăv1rşirii uni

Transilvaniei cu veclhea Românie, 1 decembrie
1 9 1 8), greva generală ;din octombrie 1 920 şi - ca o ·cuLme - crearea Par
t idulu i C011111Un�st Român (8 ma·i 1 921).

tăţii ·statului naţional (Unirea

Ecoul M arii Revoluţii Sociali•ste din Octombrie in tin1druni.le mişcării revo
luţionare din România

s-a

manifestat şi în f el l în care Partidul Socialist a or

u

ganizat aniversarea Conwnei. In manie

1 9 1 9, orga.n•ul Partid ul ui Socialist şi

al Uniunii Sindicale - " SooialiSilll ul" , a publica•t editorialul "Comuna din
Pari·s.

1 8 martie 1 871 " •care, deşi conţinea

confuze, ·sublinia destul
Revoluţiei care

demde

de dar

un ele

fonmulări n<wre!Oilse, •sau ohiar

to tuş i că anirveiiSarea are loc "în vălmăşagul

drumul Sooia1i•m�ului " , referindu-se în continuare în

mod direct la situavia din Rusia98.

p.

16

85 Ibidem , 1 9 1 2 , VIII, nr. 7 , p . 4 ; nr. 8 , p . 2 ; 1 9 1 3 , IX , nr . 18, p . 1 ; 1914 , X , nr. 5
1 ; nr. 18, p. 1-2 ; nr. 26 , p. 1 , 2 ; nr. 2 7 , p. 3 .
88 "Lupta z ilnică" , 1 9 1 5 , X I , nr. 53 , p . 1 .
8 7 Ibidem , nr. 5 1 , p . 1 ; nr. 53, p . 2 ; nr. 5 5 , p . 2 ; 1916, XII, nr. 5 2 , p . 1 .
88 "Socialismul" , 1 9 1 9 , nr. 4 4 , p . 1 .
-

Cumidava
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În anul următor,

1 920, a-u fost organizate numeroase într.u niri socialiste

consacrate Comunei din Paris, la Bucureşti - •În secţiunile Centru, Gâviţa,
Ovidiu, Pi•scului,

1 .)

sqptemhr.ie, Şenban Vodă, Măgurcle, Laborator, l a Şcoala

- , la I aş i - la atelierele C.F.R. Nicolina, în sala Ghica Vodă, l a
Banca " Leul " 100 etc. Cele două ziare, "Socialismul " 101 şi " Iaşul Socialist " 102 ,
socialistă

99

au a.părut �n numere speciale ·consacrate C 011nunei, cup�inzînd un bogat mate
rial : fragmente din "Războiul ·c ivil din Franţa" de K. Marx, articole origi
nale privind i storicul şi Însemnătatea Comunei, versuni din ,.Îm\Părat .şi prole
tar"

de

Mihail Eminescu, ,diferi·te alte materiale bdetristice, traiduceri din pu

blicaţ�i.Je ,sooiali•ste lf ranceze.

A

5 0 -a aniversare a Comunei .din Paris a av,ut l oc în ajunul unui mare

cven�ment pentru da1sa muncitoare şi .pentm1 Întreg 1poporul român - crearea

Partidului Comunist din România. Gontinuând h11pta multiseculară pentru drep
tate socia.lă şi l�bertate na�ională, cele mai bune traidiţii ale m]şcării :muncito

reşti şi socialiste din România, P.C.R. a fost în noile condiţii istorice, expo
nentul fidel al imereselor proletariauului şi ale Întreg;ulu� ,popor român. În
a·ceastă etapă nouă, supernoară, a mişcării revoluţionar·e din România, au În

ceput să fie ma� intens răispîndite ş i a.p rofundate învăţăi1nintelc leniniste ale

Comunei din Paris. În numărul special, consacrat Comunei •de ziarul " Socia

l ismul" , în urma intervenţiilor v1iolente ale cenzuri·i, editorialul a fost publicat
fără titLu, iar mai 'mult de o

tre]me

din text a rămas a1b, cenzurat. Cu toate

acestea, unele idei desp re 1nvăţăimintele C omllU1 ei au trecut necenzurate. "DLupă
,

46 de ani de la căderea Comunei 1din P aris - subl inia editorialul - prole
ta riatul r.us a rdu at opera .proletariatului francez de la

1 8 7 1 şi, În temeiat pe

experienţele pozitive ale acestuia , d'În'su l a .făurit pentru iproletariawl mondial

unealta uriaşă ·care e RepuibLita Rusă a Sfanurilor . . . Cea dint�i a pregătit pc
cea de-a doua şi aceasta a oonllinrua<t-o şi completat-o pe cea dintî i " 103•
Cenzura a intervenit de asemeni masiv şi În articolul " 0 înfăptuire vre
melni'Că, dar o mare· c ălăuz ă " , de M. Gh. Bujor, pulblicat În "Socialismul " şi
consacrat Comunei din Paris 104.

În editorialrul pulblicat de z:iarul part�dului, "Sociali,smul" , din 1 O martie
1 922 se ară·ta: "Comuna din Paris trăieşte azi în Republica liberă a tovară

ş i l or din RuSiia . . . P roletariatrul român, în cea·surile grele prin care trece acunlQ ,

P· 4.

99 Ibidem, 1 920 , nr. 5 7 , p .

1;

nr.

60 , p . 1 .

1 00

" laşul Soc ialist" . Foaia organizaţiilor socialiste ş i sindicale din Moldova, 1 920, nr. 1 7 ,

102

" Socialismul " , 1 920 , p . 5 8 , p . 1 , 2 ; nr. 5 9 ,
" Iaşul Socialist" , 1 920 , nr. 1 7 , p . 1 , 2 , 3 .
"Socialismul", 1 92 1 , nr. 5 2 , p . 1 .

101

103

p.

1.

1 04 Ibidem,
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alături de muncitorii din Întreaga l ume sărbătoreşte pe cei dintîi eroi ai prole
tariatului, cele dintfii jerufe căzute În l·l�ptă cu buq�hezia. Com\.IJI1a distrusă de
reaqiune - conohidea ecLitoriaJul - trăieşte În inima fiecărui munoi•t or ; jernfa ·
celor care au murit �părînd ca•uza proletară să ne Jie dlă·u•z ă În lupta pe care
noi o urmăm azi" 1os . Secţia Bucureşti a P.C.R. chema printr-un afiş special106
muncitoru�nea din capitală la o mare Întrunire publică în sala Tomis în ziua
de 2 aprilie 1 922, pentru a aniversa Comuna din Pari:s. Un an mai tîrziu, ar
ticolul consacrat aniversării Comunei din Paris, 1publicat �n "Socia.l ismul" ,
amintea eroi•5ln
l ul ş i jerufele muncitorilor lj)arizreni, care ,;cei dintîi a u Încercat
calea realizărilm . . . zecile de mii de comunarzi ai Rusiei Sovietelor, căzuţ� în
lupta cu contrarevolu·�ia" 107, în 1 924, la 53 de ani de la proclamarea Comu
nei din Paris, Partidul Comunirst din România trecea .pnintr-o situaţie deosebit
de grea, din ca.uza ilegali�ării sale. Ziarul "Socialis.mu1" a pu:bl�•c at o pa.gină
Întreagă consaiCra'tă gl>O rioa'Sei re•voluţ/Îi din 1 8 martie 1 87 1 ; acea&ta <:�prindea
o serie de arti•cole privind •i•storitul şi însemnătatea Comunei, emi1!lulll l femeilor
care au luptat pe bari·cade, precum :şi biografiile ·unor comunarz.i. Editor�alul
intitulat ,,Comuna din Paris şi revoluţia rusă", Ycri•s de pe po21iţii marxist-le
ninri:stc, punea accent pe cx•perienţa 'COIJUUill��tilor mşi 108.
În anii de adîncă ilegalitate, Partidul Comunist din R01nânia a continuat
să păstreze vie, neştearsă, amintirea Comunei. "Proletariatul lumii - scria în
1 925 « Tineretul lenănist>>, o.rganul centra.I al Uniuni•i Tineretului Comunrst din
R omânia - sărbătoreşte �n ziua de 1 8 martie pr�ma încercare a realizării re
ginmlui comun ist, care n-avea să-şi înceapă în:făptuirea dedt după 46 de ani,
în răsăritul Europci, .În Ru·s ia" . Zadarnic " au crezut dlăi[ că •s-a •tenminat cu
comunismul - continua acelaşi organ . . . Comunismul străluceşte biruitor la ră
sărit" 109. P.C.R. a îndrumat sindicatele unitare să organizeze, în anul 1 926,
În intervalul de la 1 8-25 mar-tie - oe ·core51pundea ou aniversarea Comunei
din Pari·s - o să.ptămînă de prorpa�gandă 1 10 în care să fie promovată ideea
desopre legăuura strînsă •mntre Comuna din Pani;s, învăţămintele sale şi sarci
nile concrete ale luptei revoluţionare din România în aJCel moment istoric.
Într-o circulară a partidului se arată : "În a1111 intirea comunarzUlor tre
b�lie să începem o largă agitaţie . . . pentru ·cei care suferă pentru cauza revo
luţiei proletare . . . să trimitem salutul nostru din fabrici fraţilor şi tova10:'

Ibidem, 1 922, XVI , nr. 1 34 , p. l .
Arhiva Centrală a C . C . a l P.C.R . , Fond nr . 7 , mapa 2/ 1 92 2 .
10 7 "Socialismul" , 1 923 , XVI I , nr . 2 2 , p . l .
1 08 Ibidem , 1 924 , XIX , nr. 3 1 , p . 3 .
108 "Tineretul leninist " . Organu l centra l al Uniunii Tineretului Comunist din România,
1 925 , 1 , nr. 2, p. l .
110 "Viaţa muncitoare" , organ săptămînal al Uniunilor S indicale Unitare din România,
1 92 6 , III , nr. 23 , p . l .
1 06

16"
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răşilor noştri, luptătorilor clasei pmletare 'din ţ a ra �� din toate ţ ăr ile capi•ta
liste" 1 1 1. Numărul special al "Vieţii muncitoare" cuprindea numewase articole
închinate aniversării : "Comuna din Paris" (editoni�l) ; " însemnătatea istorkă
a Comunei" de K. Marx (fr31gJmente ·din "Răzhoiu.l civil din Franţa din
1 87 1 " ) ; "Na!Şterea Comunei şi orpera ei" şi "Gum a căZ'Ut Comuna. Eroismul
comunafiZilm" de F. Engds (fra•gmente din "IntrooUJCerea la Răzlboiu.l oiv.il
din Franţa .eLin 1 87 1 de K. Marx"); "Să cucel'im amnistia ! " ; " 1 8 martie şi
ajutorul roşu inten aţional" 1 12.
In ziua de sîmbătă 20 martie 1 926, la încheierea săptămînii de propa
gandă, a fost convocată o întrunire festivă consacrată aniversării Comunei.
Dar cu o jumătate de oră înainte de deschiderea şedinţei, reprezentanţii par
chetului miliuar şi aii prefecturii poliţiei au interzis festivitatea 1 1 3•

martie, ziua Comunei din Paris, a fost sărbătorită ca zi de luptă ŞI m
îndrumat de Partidul Comunist Romin, Comitetul Central de ajuto
rare a trimis tuturor secţiunilor sale din ţară o circul1ară în care se arăta
însemnătatea internaţională a Comunei şi se indicau o serie de obiective con
crete cu prilejul aniversării acesteia: deschiderea localurilor sindicatelor mun
citoreşti şi garanuarea libertăţii sindicale, libertatea de întrunire, organizare
şi presă 114. La Iaşi, Comitetul de ajutorare a organizat în ziua de 1 8 martie,
o şezătoare În sala sindicatelor, dar localul a fost invadat de agenţi ai poli
ţiei care au interzis să se vorbească despre Comuna din Paris. Impotriva
acestor abuzuri a protestat energic I on Niculi1 15.
Şi in anul 1 929 ziua Comunei d�n Paris a fo9t sărbătorită sub sem:nul l.l.lip
tei împotriva măsurilor de represiune luate de clasele dominante. Sub îndru
marea Partidu:Iui Comuni·st Român, Comi,sia sillldicatelor şi Comitetul de
aj-utorare au ·convocat, în sala sindicatelor uni·tare, o .întl'1unire de protest
contra terMii dezlănţuite de �u;vemul naţional-ţărănesc impotriva organiza
ţiilor rev·oluţionare ale p.roletaniatului, pentru legaLizarea Par·ti,d ului Comunist
şi a Uniunii TineretuLui Comunist, scingerea procesului de dizolvare a sindi
catelor unita re, legalizarea "A;utorului ro�u" , amnistie generală ş. a. 1 16. Cu
prilejul celei de-a 60-a aniversare a Comunei, comitetele locale I aşi ale P.C.R.
şi U.T.C. au l an s at un manifest către muncitori, ţărani şi so1daţi1 17.
18

1 92 8 .

A rh iva C e nt ra hi a C . C . al P.C.R . , Fond nr. 1 , dosar nr . 4 2 / 1 926 , f. 7 .
1 926 , III, nr. 24 , p . 1-2.
1 1 3 Ibidem , nr. 25 , p . 1 .
IU
Ibidem , 1 928 , V , nr. 1 2 , p . 1 .
n• Ibidem , nr. 1 4 , p . 1 .
l l G Ibidem, 1929,
VI, n r . I l , p . 1 ; nr. 1 3 , p . 1 .
li ? Arhiva Centrală a C.C. a l P.C.R . , Fond nr. 8 , mapa nr. 20 .
111

1 12 "Via�a muncitoare" ,
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În anul 1 932 - moment de vîrf al c l'izei economice - protestul împo 
triva terori·i a îmbrăcat, cu prilej ul sărbăooririi Comunei, fo111na unor demon
straţii cle masă În faţa Jn'dhi,sorilor în car.e erau Întemniţaţi •oei ma.i buni fii

ai clasei muncit o are1 1B.

Î1111o
1p tri•va ter·orii dezlănţuite 1de clasele stăp·î nitoare,

ohema·u

la

llllptă

şi articole consacrate revoluţiei din Paris, publicate în acelaşi an de "Tînă

rul leninist" 1 19, "Descătuşarea" 120 , "Buletinul Comitetului Central A.R.I. , Sec
ţia Român� a " 12 1 , ziare i legale indrumare şi ·conduse de partid.

Ani•versarea Comunei din Paris În anul 1 93 3 a avut loc la scurt timp

durpă e.roicele Lupte ale ceferiştilor şi petr.o l�ştilor, care au constituit o m ani
festare hotălită a forţei clasei munoitoare. îndrumată 1de Partidul Comunist

Român, Uniunea Tineretului Comunist cheamă pe

tiÎnei1Îi munc·itori !Să orga

nizeze, în ziua de 1 8 martie, Întruniri, ,greve de protest şi demonstraţii pentru

reprimirea celor concetliaţi, aj utorarea tiner.ilor şomeri, !hrană bună în cămine,

internate, cazărmi, pentru un guvern muncitoresc-ţărănesc. Asemenea obiective
de luptă erau indicate în "Tînărul leninist " 1 22, în "Buletinul C.C. al A j uto
rului Roşu" 1 23 �i în "Cazarma" 1 24, ziar ilegal scos de partid pentru ostaşi.
"Alături de muncitori şi ţărani - se sublinia în încheierea articolului « Co

muna din Paris•• publicat de "Cazarma" - să luptăm contra j ugului moşieri
lor �i fabricanţilor " .

În anul următor, c·u. prileJul aniversării zilei d e 1 8 manie, P artidul C·omu
nist R0mân a chemat masele muncitoare să se ridice Înl<potriva fa·sci:;mului,

urmînd pilda muncitorilor şi ţăranilor din Uniunea Sovietică, contmuatoarea
Comunei ·din Paris 125.
a

l1111a•ginea Comunei, ".imaginea unui guvern muncn-oresc care a cucerit şi
ţin ut în mîinile sale mai bine de două luni de zile capitala lumii, priveliştea

luptei eroice a 1p roletariatului

şi a mferinţelor lui după înfrîngere,

toate

acestea au ridica:t 1111 malul a tnilioane de muncitori, le-au trezit speranţele ��
le-au atras simpatiile de partea socialismului" - arată Lenin 1 26 .

În ex·punerea făcută

c·u

prilej-ul adunării festive consacrate aniversam a

45 de ani de la crearea P.C.R., socretaml .general al partidului, tovarăşul
1 18

" Scînteia" , 1932 , Il, nr. 4 , p. 1 .
,.Tînărul leninist" , 193 2 , VII, nr. 2 , p . 1 .
120
"Descătuşarea" , organ al Com itetului Central al Ajutorulu i Roşu Internaţ iona l , Secţia
România, 1932 , 1, martie, p. 2-3 .
1 2 1 "Bu letin al Comitetulu i Central A .R . l . Seqia România" , 193 2 , l , nr. 2 , p . l .
122 .Tîniirul leninist" , 1933 , VIII, n r . 3 , p . 1 .
,
123 Buletin . . , 1933 , n r . 6 , p . 2 .
2
1 � "Cazarma" , 1933 , III, nr. 1, p . 4 .
12'' .,Scînteia" , 1 934 , IV, nr . 4 , p . 1 . Vezi ş i "Descătuşarea" , IV , nr. 2(20), p . 15 � 16 .
126
V . I . Lenin, Opere , voi. XVI I , E.S.P.L.P . , 1957 , p . 124 .
110

.
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Ni·c olae Ceauşesc-u arăta: "Mişcarea muncinorea1scă şi socialistă din Romilnia
şi-a man,�festat rincă de la rÎnc{'lput so!ildaritatea 'Şi �p11ijinul .activ faţă de lup
tele proletariatului m.ol]dial. Nuimeroşi combatanţi români au luptat pe bari
ca;dele Comunei din Paris, apămnd primul stat al muncitonilor . . . Lt�ptele
revoluţionare ale IProletariatului d in numewase ţări au găsit un v'iu ecou şi
o caldă simpatie in rîndurile clasei noastre muncitoare, ale poporului român" 127.
La rîndul său, poporul român s-a bucurat de sprijinul moral şi material, al
forţelor 1pr01gresis·te şi revol1uţionare inremaţionale, în marile molmente ale
încercărilor prin •care a trecut În •cm�iiUl ,f rămJÎnta tei sale ,istorii.
Ecoul atit de semnifi,cati'v al Comunei 1din Paris în România se con
tinuă În lin[:e directă cu �prijinul acofldat de mişcarea revoluţionară din Româ
nia Marii Revoluţi� Socialiste din Octombrie, cauzei eroice a Spaniei repu
bli·cane, .culimÎ:nJÎnd ·ou ,parti1c iparea a numeroşi comuni,şti români ·În luptele
ann�fasciste ale tpartiz:anilor din U.R.S.S., Franţa, Cehoslovacia, Belgia, 1n
timJpul celui de-al doilea răzhoi mondial. Împreună 1cu alte nUIITi eroase ·episoade
similare, t.o are a•ceste fapte au intrat în paotrimoni,ul celor mai valoroase
tradi�ii ale poporului român, ale mi�cării sale revoluţionare avinld in frunte
clasa muncitoare şi partidul comunist.
Se poate afinma aşadar, că felul în care a f.o�t sărbători tă Co muna din
Paris în România in tot cursul celor o sută de ani care au trecut de la acest
mare •eveniment istoric, reflectă creşterea for�lor revoluţionare, progresul
general al SOICÎ<etăţii româneşti.
Memoria Contunei din Paris a răJI11aS v•ie in conştiinţa ipqporuJ.ui roman
in toată !penioatda de 'grele Slliferinţe din preajma şi din · timpul celui de-al
doilea război mon:dial, pînă la 23 Au,gust 1 944
ziua care, tprintr-o feri·c ită
şi s�mbol�că •c.oincildenţă a istorici, semnifică atît eliberarea Romfîniei de sub
jugul fasciiSt, insureaţia na.ţională antifascistă şi Începutul revoluţiei populare,
cît şi alWllgarea cotr01pitoriJ.or fasoişti din oraşul-lumină, ora�! Comunei din
1 87 1 , eliberarea Parisului.
În noile <:ondi•ţ ii, radi·cal superi'Oare , d upă vi1ouoria insurecţiei din August
1 944
cînd a urunat etapa •desăvlrşirii rev.oluţiei burghezo..;democratice şi
apoi trecerea nemijloartă la revoluţia social�stă, construirea �i desă·vÎrşirea
noii orinduiri -, Comuna din Pari'S a fost săr1bătorită În România Într-un
ca�dru soc·iaJ-.politilc cara'cterizat \Prin cucerirea ·definitivă a putenii de căltre
popor, în frunte 1cu clasa munaitoare, sub conducerea P.C.R. Aceasta conferă
un conţinut n.o u, ca.lita•uiv superior, insăşi modului În care s-au desfă.ş urat ani-

-

12?
Nicolae Ceauşescu, Român ia p e drumu l desăvîrşir i i construcţ i e i socia l iste, voi. 1, Ed it.
Politică, Bucureşti, 1968 , p . 3 99 .
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versările Comunei, •de pil1dă cele consacrate tmp1inirii a trei sferturi de vea'c,
apoi a 80 şi 90 de ani de la marele eveniment. În ·afara man�festăl'ilor publ.icc
propriu-zise, În România zilelor noastre există deja .o Întreagă liieratură s·o cial
politică, de variate profiluri, consacrată Comunei.
An�ver51area un.u� ·secol de la Comuna din Par�s •gă'51CŞte poporul român
în preajma marii sale să!1bă'l :Ori - semi1c cntenarul Partrdului C01munist Român,
Împlinind şi SIPorind 'Valoarea unor asemenea e'Ven�mente rema!'cabile ale i sto
rici cu mărturiile pmfundei prcţniri a contcmporaneităţii.
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DIE PARISER KOMMUNE UND DIE REVOLUTIONĂRE
DEMOKRATISCHE BEWEGUNG IN RUMĂNIEN
(ZUSAMMENFASSUNG)

Die Pari ser Kommunc stell t cine lcbenclige V erk ărper un g cler Lchrcn d es
von Marx uncl Engels begruncleten wissenschaftlichen Sozialismus dar. Dic
Kommunc crfrcute sich cler Untcrsti.itzung uncl cler Sol iclarităt aller fort
schrittlichen Krăfte cler Welt, in erster Linie des Prolctariats, da sie clcn pro
letarischen lnternationalismus in A k t i o n demonstrierte. Dcr sp r echen dste Be
weis dafiir ist die Solidarităt des dcutschen Proletariats mit clem franzosischen,
die scho n zur Zeit des deutsch-franzosischen Krieges zum

Ausdruck

kam.

Durch ihre Bedeutung und ihre Lchren bezcichnct clic Pariser Kommune

einen wichtigen Abschnitt in cler G cschich te des franzosischen Volkes und
Prolet ariats

,

i n cle r m ode rn en Wcltgeschichte

i nte r n ationalcn A r bci tcrbew� gung.

Der Jahrestag cler

Kommune

sowic in

cler Geschichte cle r

war fast zwei Jahrz ch n te lang cler crste

allg emei ne Feierta g des gesamten Weltproletariats, bis cler 1. Mai zum Tag
cler interna t.io na l en Soliclarităt cler Werktătigen bestimmt wurdc.
Dcr starke Widcrhall, den die

Pa risc r

Kommune in R um ănien hatte, vor

allem im Rahmen cler Arbeit erbew egung als Hort cler Ideale cler Kommune,

trug zur Aktivi c rung cler soz ialistischen Bcwegung bei und be gii n sti gtc das
Eindringen cler marxistischcn Idccn .in Rumănicn .

Die seit jeher bestchendc Sympatie des rumăn i s c hen Volkes fiir clic rcvo

lutio năren Traditionen Frankreichs wurdc vom rumănisohen P role t ar iat fort
.

gesetzt uncl cntwickelt, das sich in e i nem Prozess cler R e i fe und cler Bchaup
tung im sozi al-politis che n Lebc n Rumă ni c ns bc fand

.

Eine Reihe von Sohnen des n 11m ănis Ghcn Volkes haben u nmittclbar an den

Kămpfen auf den Barrikaden cler Kommune teilgenommen und ihr Beispiel

wirktc ansp ornend. Schon zur Zeit des deu tsch-franzosischen Kr i c gcs gab es
in Rumă n ien starke soziale und politische Bewegungen, die als antimonarchische
Be w egu ngen zum Ausdruck kamen, i n dcnen vom Mărz 1 8 7 1 gip fc lte n und
zum R iicktritt cler Rc g ierung fi.ihrten . Dic h err schenden Klasscn wurdcn von
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fieberhafter Besorgnis uncl Sohrecken er griffen, als clie Volksmassen sich zur
Verteicligung cler Kommune erhoben. Karl Marx selbst verfolgte aufmerksam
clic Geschehnisse in Rumănien in cler nachfolgcndcn Zcit.
Zahlreiche Beitrăge in cler sozialistischen Presse untersuchten clic Ursachen,
die Geschichte, die Bedeutung und die Lehren des Geschehnisses; es wurclen die
Portrăts einiger Kămpfer cler Kommune verăffentlicht und versucht, aus clem
Geschehen gi..i ltige Sohlussfolgerungen fiir clen Kampf des rumănischen Prole
tariats zu ziehen. Solche Artikel wurclen in folgenden Presseorganen verăffcnt
licht : "Înainte" (Vorwărts), "Dacia viitoare" (Das kUnftige Dazien), "Rev.ista
socială" (Soziale Rundschau), "Drepturile omului" (Die Menschenreohte), "Des
robirea" (Die Entsklavung), "Muncitorul" (Der Arbeiter), "Munca" (Die Ar
beit), ,,Democraţia socială" (Die Sozi-alclemokratie), "Lumea nouă" (Die neue
Welt).
Die Bewertungen cler Pariser Kommune sind manchmal sehr fortschrittlich
und stimmen mit clen Anschauungen von Marx uncl Engels iiberein.
Die Pariser Kommune fancl jecloah nicht nur in cler sozialistischen Prcsse,
sondern auch in einigen fortschr,ittlichen und clcmokratischen biirgerlichen Zei
tungen einen bemerkenswerten Wide11hall. Das sprechendste Beispicl dafi.ir
schcint clie " Gazeta Transilvaniei" (SiebenbUrgische Zeitung) aus Braşov (Kron
stadt) zu sein, cine hcrvorragende Verăffentlichung in cler rumănischen Kultur
geschichte, die bestănclig uncl mit viei Sympathie die Gesohehnisse in cler fran
zosischen Hauptstadt verfolgte. Dazu kommen auch einige andere Zeitungen
aus Sicbenbiirgen - darunter auch einige in ungarischer Sprache - sowie aus
Al trumănien.
Die Feiern des Jahrestages cler Pariscr Kommune in Rumănien \vicler
spie gcln clas Nivcau cler revolutionăren sozialistischcn Bcwegung des Landcs,
ihre vcrschiedenen Strămungen sowie die allgemeine gesellschaftliche Bewe
gung in Rumănien. Die Etappen cler Entwicklung beeinflussten auch die Art
cler Gedăchtnisfciern fi.ir clic Pariser Kommune. Eine besondere Bedeutung
hatte diesbcziiglich die Griindung dcr Sozialdemokrotischen Arbciterpartei
Rumănicns (PSDMR) 1 89 3 . Die Arbeiten von Marx und Engels, spăter auch
die von Lenin, wurden schen friih in Rumănien verbreitet und trugen zur
Anleitung des Kampfes des Proletariats bei. Der Widerhall cler Pariser Kom
mune kann unmiuelbar durch ein ganzes Jahrhundert hindurch anhand cler
Fcicrn verfolgt werden, d�e alljăhrlich am 1 8 . Măr?. von den proletarisohen
Klubs und Arbeiterorganisationen, spăter von den Parteiorganisationen ver
anstaltet wurden und i n einer begeiternden Atmosphăre stattfanden.
Diese Feiern waren in Bukarest - cler Stadt mit dem zahlreichsten und
<llll
mcistcn entwickelten Proletariat - von besonderen Ausmassen uncl
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iibten eine grosse Anziehungskraft auf die -hreiten Massen cler Arbeiter, cler
lntellektuellen, cler Jugendlichen und sogar cler Bauern aus, nicht nur in den

anderen

Industriezentren

( Ploieşti,

Galaţi,

Braşov-Kronstadt, Timişoara-Te

mesvar), sondern auch in mehreren Stădten mit einer vveniger entwickelten
Industrie.
Alle diese Kundgebungen waren vom revolutionăren Geist des Prole
tariats durchdrungcn, das siah schrittweise cler Verwirklichung seiner Zielc
n ăherte und in cler Pariser Kommune ein anfeuerndes
Kundgebungen

gereichen

sowolhl

dem

franzosischen

Vorbild

als

auch

sah. Diese
dem

rumă

nischen Proletariat zur Ehre und sind sichtbare Zeugnisse des proletarischen
lnternation:alismus. Der Wide.tihall cler Pariser Kommune in Rumănien hat
auch dje Aufmerksamkeit und die A nerkennung cler internationalen Arbei
terbewcgung gefunden.
Die Lehren cler Kammune, cl er eine proletarische Partei fehlte, zeigten
den rumănischen Sozialdemohaten die Notwendigkeit cler G riindung einer
Partei cler Arbeiterklasse. Nach cler Auf!osung cler Sozialdemokratischen A r
beiterpartei Rumăniens ( 1 899) und cler Wiederenichtun g cler Sozialdemokra
tisdhen Partci im Jahre 1 9 1 0, kann cler Widerhall cler Pariser Kommune in
den Spalten cler Zeitungen
nien),

"România muncitoare"

"Viitorul social " (Die soziale Zukunft) ,

(Das arbeitende Rumă

" Socialismul "

(Der Sozialis

mus), ,.Lupta de clasă" (Der Klassenkampf) verfolgt werden.
lm Bewusstsein cler Arbeitermassen ist die Erinnerung a n die Pariser
Kommunc und deren Erbe stets lebendig geblieben, auch im Laufe des gesam
ten Zeitabschnittes cler Bewăhrungen und Klarstellungen, cler seinen Hohe
punkt im Jahre 1 9 2 1 durch die Gri.indung cler Rumănischen Kommunistischen
Partei

erreichtc.

revolution

Besonders

prăgte

den

cler

Sieg

cler

Gedăchtnisfciern

Grossen
fi.ir

die

Sozialistischen
Pariser

Oktobcr

Kommune

einen

ncuen, erweiterten Sinn auf, da deren Ideale seit 1 9 1 7 lebendige Wirklichkeit
geworden waren. Dcr revolutionăre Aufschwung in Rumănien wird durch
den

starken

Widerhall

Verwirklichung

cler

cler Einheit

Grossen
des

Sozialistisohen

rumăn,isohen

Oktoberrcvolution,

N ationalstaates

sowie

cler

durch

den Generalstreik von 1 920 und durcih die Griindung cler Rumănischen Kom
munistischen Partei �m jaJirc 1 9 2 1 gekcnnzeiohnet.
Die 50-Jahrfeier cler Pariser Kommune fand

kurz

vor der Griindung

cler Kommunistischen Partei statt, die die Traditionen cler Kommunefeiern
in

Rumănien

auf

einem

hoheren

Niveau

weiterfiihrte.

In

diesem

neuen

Zeitabschnitt wurden besonders die von Lenin formulierten Lehren cler Pari�
ser Kommunc verbreitet und vertieft, und zwar die Notwend,i gkeit cler Besei-
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tigun g cler kapitalistischen Gesellschaftsordnun g auf revolutionărem Wege,
trotz cler durch das Verbot cler Partei gegebenen schweren Bedingungen.
Man kann behaupten, dass die Solidarităt des mmănisohen Volkes mit
dem franzosischen in den Jaihrcn 1 870- 1 87 1 fortgesetzt wurde, und zwar
durch die Untersti.itzung, die die revolutionăre Bewegung Rumăniens Sowjet
russland gewăhrte und spăter der Spanischen Republik sowie - zur Zeit
des Zweiten Weltkrieges - den Partisanenkămpfen in frankrcich, in cler
UdSSR, cler Tschechoslowakei, Belgien usw.
Durch cin symbolisahes Zusammentreffen ist der 2 3 . August 1 944 sowohl
der Tag cler Bcfreiung Rumăniens, des bewaffneten Aufstandes und des Be
ginns cler Volksrevolution, als auch cler Tag cler Befreiung von Paris.
Unter den g rundlegend neuen Bcdingungen nach dem 2 3 . August 1 944
wurde clie Pariser Kommune in einem neuen gesellschaftliahen und .sozialcn
Rahmen gefeiert, wo clas Volk, an der Spitze die Arbeiterklasse unter cler
fi.ihrung cler RKP endgiiltig die Macht ergriffen hat, was cler T11adition
cler Kommunefeiern einen neuen, qualitativ hohercn Gehalt verleiht. Dic
Parteidokumente und die Reden des Genossen Nicolae Ceauşescu, des Gene
ralsekretărs cler RKP, schătzcn diese Tr:aditionen hoch ein und driicken
damit clas Gefiihl cler grossen A chtung des gcsamten rumănischen Volkcs
fi.ir clic unstcrbliche Sache cler Pariser Kommune �C�us.
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AVINTUL REVOLUŢIONAR DIN ROMÂNIA
IN PRIMII ANI POSTBELICI { 1918-192 1 )
d e ION ARDELEANU ş i M IRCEA MUŞAT

Tradiţiile de luptă ale mişcăr,i i muncitoreşti şi socialiste, experienţa acu
mul ată în focul acţiunilor de clasă aveau să fie îmbogăţite şi ridicate pc o
treaptă superioară În anii 1 9 1 8- 1 92 1 . Războiul, cu tot cortegiul de nenoro
ciri, un mare număr de pierderi omeneşti, un impresionant număr de muti
laţi, invalizi, văduve, orfani, a determinat o considerabilă înrăutăţire a con
diţiilor de trai ale celor ce muncesc, ascuţirea puternică a contradicţiilor
sociale care măcinau regimul burghezo-moşiercsc. Criza generală a capitalis
mului, declanşată În condiţiile primului război mondial, a cunoscut o puter
nică agravare odată cu victoria Marii Revoluţii Socialiste din Octombrie.
Făurirea primului stat muncitoresc - ţărănesc pe a şasea parte o globului
pămîntesc a creat o breşă adîncă în sistemul capitalist, a stimulat un avînt
deosebit în mişcarea revoluţionară din acel timp, a dat un puternic imbold
popoarelor asuprite În lupta pentru scuturarea jugului străin. Ecoul Revo
luţiei Social.iste din Rusia s-a făcut simţit cu intensitate şi În ţara noastră,
În rîndul păturilor celor mai largi ale maselor muncitoare, În mişcarea socia
listă, exprimîndu-se În mari demonstraţii de solidaritate cu primul stat socia
list, în participarea cu arma În mînă a muncitorilor, ţăranilor, soldaţilor
români la lupta pentru apărarea tinerei republici sovietice.
Prăbuşirea în 1 9 1 7 a imperiului ţarist şi rezonanţa sa În rîndul clasei
muncitoare internaţionale, au reprezentat un factor puternic de accelerare a
destrămării imperiului habsburgic. De altfel încă în 1 9 1 6 V. I . Lenin aprecia
că "lichidarea Austro-Ungariei nu reprezintă istoriceşte decît o continuare a
destrămării Turciei, fiind ca şi aceasta, o necesitate a procesului istoric de
dezvoltare" 1 . Previz.i unea lui Lenin s-a adeverit şi, în anul 1 9 1 8, imperiul
habsbUJ;�ic s-a prăbuşit sub loviturile luptei de eliberare naţională a popoare
lor asuprire.
1 V.I. Lenin, Opere complete , voi. 30, Edit. politică , Bucureşti, 1964 , p. 8 .
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În mişcarea popoarelor europene pentru autodeterminare

naţională şi

scuturarea domin aţiei străine desfăşurată În anii 1 9 1 7- 1 9 1 8 se încadrează
şi lupta maselor populare d in România şi Tran silvania pentru

el iberarea

Transilvaniei de sub j ugul habsburgic. Trăsătura dominantă a acestei lupte
a fost largul ei caracter de masă, faptul că a antrenat muncitorimca, ţără
nimea, intelectualitatea, cercurile înain tate ale burgheziei, principalele clase
şi pături ale societăţii. "Un rol deosebit de activ în mişcarea pentru unirea
Transilvaniei cu Romania - arată tovarăşul Nicolae Ceauşescu - 1-au
jucat proletariatul , mişcarea muncitorească şi socialistă. Despre aceas�a vor
beşte însăşi compoziţia Consiliul Naţional format din şase reprezentaAţi ai
Partidului Naţional şi şase reprezennanţi ai mişcării socialiste. Mişcarea mun
citorească şi socialistă şi-a afirmat voinţa şi hotărîrea în mod energic prin
puternice .acţiuni greviste şi

demonstraţii politice, prin

crearea

consiliilor

muncitoreşti oare au preluat conducerea unor centre transilvănene din mîinile
autorităţilor habsburgice" 2.
În tumultul revoluţionar de la sfîrşitul anului

1 9 1 8 , de la un capăt la

altul al ţării, problema centrală era aceea a unirii Transilvaniei cu România.
Atunci rolul clasei muncitoare s-a manifestat pregnant prin

influenţa pc

care a exercitat-o asupra programului politic al unirii, în exprimarea reven
dicărilor cu caracter democratic muncitoresc. Crearea consili.ilor şi gărzilor
naţionale în toate judeţele, oraşele şi comunele Transilvaniei, sutele de mii
de semnături care au întărit mandatul încredinţat dclegaţilor la Marea Adu
nare de la Alba Iulia, dovedesc dorinţa întregului popor de înfăptu�re a
Unirii Transilvaniei cu Romania. Din cei 1 22 8 de delegaţi aleşi prin vot
deschis de cercurile electorale sau organizaţiile politice şi instituţiile roma
neşti din Transilvania 3,

150

erau delegaţi ai social-democi1aţiei romane, par

tea cea mai activă pentru realizarea unirii, care reprezenta pe cei aproape

60 000

de muncitori organizaţi

celor 1 0 0

000

4•

Hotărîrea delegaţilor, voinţa exprimată a

de participanţi la Adunarea de la Alba Iulia a înfăptuit dezi

deratul de veacur.i al poporului roman. Adunarea de la Alba I ulia, prin
hotărîrea adoptată a marcat încheierea procesului

de reali:rore a unităţii

statale, a consfinţit şi a ridicat pe o treaptă mai înaltă co.muninatea stator
nicită

de-a lun gul veacurilor între toate provinciile Romaniei, a realizat
cadrul naţional şi social-economic pentru dezvoltarea mai rapidă a forţelor
d e producţie, înmănuncherea energiilor şi capacităţilor creatoare ale între2 Nicolae Ceauşescu , Romdnia pe drumul desăvîrşirii construcţiei socia liste , voi. 3 , Edit.
politică , Bucureşti, 1969, p. 7 15 .
3 Tiron Albani, Doudteci de ani de la Unire. Monografie comemorativă a Unir i i , vo i. 1 ,
"Cum s-a făcut Unirea", Oradea, 1 93 8 , p . 225-228.
4 C. Titei-Petrescu , Socialismul in Romdnia, Bucureşti, 1940 , p. 303-304 .
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gului popor. în declaraţia Comitetului Executiv Provizoriu al Partidului
Socialist din Romania şi a Comisiei Gene�Cale Provizorii a Sindicatelor,
publicată în februarie 1 9 1 9, se arăta: "Ca socialişti romani internaţionali,
salutăm cu bucurie dezrobirea naţională a poporului roman din provinciile
subjugate pînă acum şi respectăm legămintele de unire hotărîte . . . Romania
nouă de astăzi trebuie să devină Romania socialistă de mîine" 5•
Sporirea potenţialului economic al ţării a creat condiţii favorabile pentru
creşterea forţei dasei muncitoare, a capacităţii sale de a se situa în avan
garda luptei maselor populare împotriva claselor dominante care, În perioada
1 9 1 8- 1 92 1 consolidîndu-şi trepu�lt poziţiile, au adoptat o politică antimunci
torească, de aruncare a greutăţilor refacer�i ţării pe seama maselor . Războiul
provocase ţării uriaşe pagube materiale, care se ridicau la peste 32 miliarde
de lei aur 6. Industria a suferit cel mai mult. Distrugerile provocate de
evacuare şi război, jaful exercitat de trupele germane în retragere, disper
sarea întreprindecilor au constituit principalele cauze ale scăderii nemaiîntîl
nite a capacităţilor de produqie ale întregii industrii. In 1 9 1 7- 1 9 1 8, un
mare număr de întreprinderi nu funcţionau, iar cele oare lucrau dădeau o
producţie cu mult mai mică decît cea antebelică. Din 845 de întrcpr.inderi
ale industriei încurajate de stat, înregistrate în 1 9 1 5 în România, în anii
1 91 7- 1 9 1 8 mai lucrau 2 1 7 Întreprinderi 7• Principalele ramuri ale industr�ei
au Înregistrat scăderi foarte mari. Extracţia petrolului reprezenta la sfîrşitul
anului 1 9 1 8 numai 47 0fo din anii 1 9 1 3 - 1 9 1 4, iar a cărbunelui 400fo B.
Scăder� mari de producţie au fost înregistrate în producţia siderurgică, a
cimentului, cherestelei, hîrtiei, zaJhărului, extracţia de sare etc. Distrugeri şi
pierderi mari erau înregistrate în transportul feroviar. Grav a fost lovită
agricultura. Romania, cunoscută ca ţară exportatoare de cereale, în 1 9 1 9 a
fost nevoită să importe cereale şi d�ferite alte produse alimentare 9.
Consecinţele războiului, politica claselor stăpînitoare de aruncare a
tuturor greutăţilor pe seama maselor s-au răsfrint cu prisosinţă asupra
situaţiei oamenilor muncii. Presa socialistă din anii 1 9 1 8- 1 9 1 9 a publicat
multe articole referitoare la nivelul salariilor, puterea lor de cumpărare, cu
referiri la muncitorii din · ateLierele C.F.R., la petrolişti, mineri, metalurgişti.
Ziarul "Social-democraţia" de exemplu, relatînd situaţia minerilor din Valea
5 .,Socialismul " , 17 februarie 1 9 1 9 .

6 Gh. M . Dobrovici, Istoricul dezvol tării economice şi financiare a României şi imprumuturile contractate. 1 823-1 93 3 , Bucureşti, 1 93 4 , p . 4 7 7 .
7 .,Buletinul industriei", nr . 4
5 d i n 1 920.
8 .,Enciclopedia României" , 1 93 8 , voi. III, p . 606.
9 Anuarul Statistic al României pe 1 939 ş i 1 940, p. 581 şi 589.
-
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-
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Jiului scria, referindu-se la situaţia din 1 9 1 9 faţă de 1 9 1 3 a unui muncitor:
"care cîştiga cel mai bine trebuia să lucreze la rninele de cărbuni o zi (in
1913
n .n.) şi jumătate ca să-şi procure alimente de 5 ,66 coroane. Astăzi 
-

se arăta în continuare - trebuie să lucreze trei zile ŞI jumătate ca să-şi

procure aceleaşi alimente care costă 1 1 1 coroane " 10.

Condiţiile de muncă, ziua de muncă care ajungea în multe industri:i la

1 0- 1 2 ore, militarizarea întreprinderilor, toate au contribuit la accentuarea
frămîntărilor sociale. Situaţia economică a ţării, agravată în pnmn ani post
belici

de

consecin�ele

războiului,

înrăuţirea

condiţiilor

de

viaţă

a

clasei

muncitoare, a celorlalte categorii de oamerui ai muncii, măsurile represive
impotriva clasei muncitoare

au constituit cauza

fundamentală

a ascuţirii

contradicţiilor dintre proletariat şi burghezie, a creşterii valului luptelor mun
citoreşti, a radicalizării rindurilor Partidului Socialist.
Creşterea avîntulllli mişcării revoluţionare s-a reflectat în maturizarea
partidului, în întărirea forţelor de stînga care treptat au format majoritatea
în Partidul Socialist.

Avînd

înscris pe steagul său ca ţel final socialusmul,

partidul a organizat acţiuni de masă pentru îmbunătăţirea condiţiilor de
muncă şi de trai ale clasei muncitoa:re, a demascat de la tribuna parlamen
tului asuprirea şi teroarea, a militat pentru înfăptuirea revendicărilor tuturor
celor exploa·taţi, pentru apărarea şi impunerea de drepturi largi, democratice.
La sfîrşitul anului 1 9 1 8 , conducerea Partidului Social-Democrat s-a reorga
nizat. Ca urmare a unei adrese a P.S.D. s-a fixat, printr-un referendum,
Comitetul executiv provizoriu al partidului care se compunea din: Al. Con
stantinescu, Gh. Cristescu, I. C. Frimu, T. I ordăchescu, Ilie Moscovici, dr.
Cristian Racovski, Ion Sion, Gh. Teodorescu. Ca secretar a fost desemnat
Ilie Moscovici, i311' casier Gh. Cristescu 1 1.

I n aceeaşi adunare s-a hotărit şi schimbarea titulaturii, care a devenit
Partidul Socialist din Romania. Nu era însă o simplă schimbare de denu
mire, ci un act cu conţinut politic, oglindind afirmarea tendinţelor de înlă
turare a balastului oportunist care se manifesrase pregnant în perioada pre
mergătoare războiului, precum şi în anii 1 9 16-1 9 1 8. Î n acelaşi

timp au

avut loc reorganizarea mişcării sindicale şi a organizaţiei de uineret.
Procesul de reorganizare a partidului clasei muncitoare, de radicalizare
a sa a influenţat acţiunile mereu crescînde ale maselor.

In acest context

Partidul Socialist şi-a elaborat un proiect de program numit "Declaraţia de
principii", publicat în ziarul "Socialismul" , din 9 decembrie 1 9 1 8 . Progra
mul oglindea procesul de m aturiz<lll'e a mişcării muncitoreşti, reflecta hilanţul
1° ., Social-democraţia" din 27 iulie 19 19.
u Documente din istoria mişcării muncitoreşti din România, 1 9 1 6- 1 92 1 , Edit. politică,
Buc:ureşti, 1966, p. 12 1 - 122.
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cuceririlor Partidului Socialist . DeclaraJţi,a sublinia faptul că Bartidul Socialist
era urmarea firească a dezvoltării societăţdi capitaliste in ţara noastră, preci
zind că "În România, ca şi în toate ţările moderne, mişcarea muncitorească
este un rezultat firesc al dezvoltării economice" 12• Esenţa "Declaraţiei de
principii" a constituit exprimarea cu pregnanţă a necesităţii instaurării puterii
politice a clasei muncitoare, a dictaturii proletariatului. Deşi programul
cuprindea o serie de idei progmmatice de reală valoare teoretică şi practică,
el conţinea şi unele limite care reflectau stadiul de atunci al mişcării munci
toreşti. Luptele dasei muncitoare au atins în 1 9 1 8 momentul culminant in
luna decembrie. Astfel, la 1 decembr,ie 1 9 1 8 peste 6 000 de muncitori din
Atelierele C.F.R. din Bucureşti au participat la o mare manifestaţie de pro
test impotriva guvernului, care la acea dată se întorsese din refugiul de la
Iaşi in Bucureşti. Această manifestaţie s-a împletit cu greva celor 5 000 de
muncitori de la Re�e 13• Paralel, au intrat în luptă muncitorii tipografi de
la întreprinderile "Sfetea " şi "Minerva". Guvernanţii, pentru a recurge la
măsuri teroriste au refuzat in mod repetat satisfacerea revendicărilor. La
5 decembrie 1 9 1 8, intr-o notă a Direcţiei Poliţiei şi Siguranţei se arăta:
"Mişcarea este generală in Întreg corpul tipografilor" 14• Treptat, aCţiunea
tipografilor s-a extins. În zilele de 1 0- 1 2 decembrie 1 9 1 8, străzile Capitalei
au fost pline de manifestanţi care demonstrau pentru piine, libertăţi demo
cratice, desfiinţarea cenzurii şi a stării de asediu.
În dimineaţa zilei de 12 decembrie a început greva celor aproape 600
de lucrători tipografi din Bucureşti. Ei s-au adunat la sediul sindicatelor.
După încheierea mitingului, greviştii au însoţit pînă la Ministerul Industriei
şi Comerţului, delegaţda pc care au desemnat-o să le prezinte revendicările.
Relatînd sosirea greviştilor la minister, Vasile Cancicov, fost ministru şi
deputat conservator, scria: "Trecînd ·azi spre casă pe la ora 1 pe Calea
Victoriei, run văzut Ministerul de Industrie - Casa Vernescu - complet
înconjurat, curte şi stradă, de o imensă mulţdme . . . Erau greviştii Capitalei.
Nici urmă de autoritate. Pe poarta mare a intrării era infipt un steag roşu .
Pe uşa de intrare in minister era fiXJată o placardă de cîţiva metri lungime,
tot de pînză roşie, pe care sta scris cu litere de-o palmă: "Trăiască revoluţia
socialistă! " Pe zidurile clădirii şi pe tot lungul grilajului de fier erau înfipte
alte plac arde roşii: "Jos ciocoii ! " , "Jos burghezia capitalistă! ", "Jos regele!",
"Trăiască comunismul internaţional" 15.
1 2 Ibidem.
Ia

,.Socialismul", 1 1 decembrie 1 9 1 8 .

14 Arhiva C.C. a l P.C . R . , dosarul nr. 42/434 , fila 1 3 .
1 5 V . Cancicov Impresiuni ş i păreri p ersonale din timpul rd:rboiului romdn . Jurnal :rilnic '

vol. Il, Bucureşti, 1 92 1 ,

1 7•

p.

7 17 .
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A doua ZI, comlSla locală a partidului şi a sindicatelor a declarat greva
generală. Începînd de la ora 1 4 , muncitorii de la "Haug" , "Wolf" , " Vulcan",
"Lemahre" , "Regie", tipografii de },a "Sfetea" şi "Minerva" au pornit spre
sediul din strada Sf. Ionică. În Piaţa Teatrului Naţional au fost întîmpinaţi
de rafalele mitralierelor, care au secerat rîndurile demonstranţilor. Au căzut
uci�i 1 02 muncitori.
Masacrul din Piaţa Teatrului Naţional a constituit un puternic act de
acuzare împotriV'a claselor exploatatoare, a regimului burghezo-moşieresc.
Prin aceste represiuni, clasele conducătoare sperau să potolească valul de
revoltă a muncitorimii, dar rezultatul "a fost că burghezia - aşa cum scria
"Socialismul" - În ciuda propriilor ei interese, a semănat şi mai mult ură
În inimile muncitorilor" 16 .
După luptele din 1 3 decembrie 1 9 1 8 , guvernul a instituit militarizarea
întreprinderilor, a ordonat închiderea sediilor secţiunilor Partidului Socialist,
a sindicatelor şi arestarea a numeroşi militanţi a.i mişcării muncitoreşti. Teroa
rea dezlănţuită de clasele conducătoare, de guvernul liberal, nu a putut
stăvili avîntul revoluţionar al maselor. Acţiunile de protest împotriva masa
crului din 1 3 decembrie, împotriva proceselor înscenate au cuprins munoitorii
din Întreaga ţară, care şi-au unit forţele în apărarea tovarăşilor lor. "E o
înălţătoare manifestare de clasă, care întărind încrederea muncitorimii în
luptătorii ei, spulberă În chip definitJiv calomniile, insinuările" 17•
ln faţa protestelor, guvernanţii au fost siliţi să admită redeschiderea
sediilor muncitoreşti. În adunări generale, seCţiunile Partidului Socialist din
Bucureşti, Focşani, Galaţi, Ploieşti, Iaşi etc. au adresat moţiuni prin care îşi
exprimau solidaritatea cu luptele din 1 3 decembr,ie şi cereau stingerea proce
selor înscenate conducătorilor muncitorilor 18.
In primăvara anului 1 9 1 9, luptele maselor populare pentru revendicări
economice şi drepturi democratice au izbucnit mai puternic. Un rol de mare
însemnătate 1-au avut aCţiunile prilejuite de înmormîntarea lui 1. C. Frimu ,
care a Încetat din viaţă la 2 1 februarie 1 9 1 9 , în umta maltratărilor şi a
regimului la care a fost supus În închisoarea Văcăreşti. ln Bucureşti, la che
marea socialiştilor, muncitorii au declarat grevă şi au participat la înmor
mîntarea lui 1 . C. Fr,imu, care s-a transformat Într-o puternică demonstraţie
de protest Împotriva măsurilor represive instituite de guvern 19 . Aceste mani16

" S ocialismul" din 27 decembrie 1 92 1 .

1 7 "Socialismul" din 5 martie 1 9 1 9 .
18 "Socialismul" d i n 5 , 10, 1 5 , 2 9 şi 30 martie 1919.

19 1 . Barnea,. Gh. Petreanu, 1 . C . Frim u , Edit. politică, Bucureşti, 1 968.
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festaţii din Bucureşti au fost urmate de acţiuni largi la Ploieşti, Galaţi,
Brăila, Turnu Sever�n şi În alte centre muncitoreşti din ţară.
Forţa organizată a muncitorimii, care în 1 9 1 9 reunea în Partidul Socia
list cea 1 00 000 de membri, iar în sindicate se aflau organizaţi peste 200 000
de muncitori, s-a manifestat deosebit de putemic cu prilejul zilei de 1 mai
1 9 1 9. În această zi, numai la mitingurile organizate În Bucureşti au parti
cip�t peste 30 000 de muncitori 2C.
In continuare, mişcările g reviste, acţiunile de protest ale muncitorilor
cresc în intensitate şi amploare. În primele rînduri ale acţiunilor se aflau
ceferiştii, metalurgiştii şi petroliştii, care prin greve cu o largă participare
şi de lungă durată au imprimat o deosebită forţă Întregii mişcări greviste.
Greva generală a ceferiştilor d.in iunie 1 9 1 9 a antrenat aproape 20 000 de
muncitori din Bucureşti, Ploieşti, Craicva, Turnu Severin, Brăila, Galaţi,
Duzău, Iaşi, Constanţa care au militat cu dîrzenie pentru obţinerea revendi
cărilor. Guvernul s-a văzut s.ilit să dea satisfacţie greviştilor. In comunicatul
publicat la 22 iunie 1 9 1 9, după două săptămîni de grevă se arăta că gre
viştii de la C.f.R. au obţinut : 1 ) "8 ore de lucru fără nici o ştirbire din
salar; 2) 12 ore de serviciu pentru serviciile care nu pot f,j întrerupte şi În
urma acestor ore de muncă 24 ore libere ; 3) 600j0 globare la salariul de
bază; 4) S-a aprobat să se plătească salariile pe tot timpul pînă la reinte
grarea lor a celor din Moldova care au fost concediaţi etc. " 21•
Greva ceferiştilor a fost semnalul unui şir de alte aqiuru ale muncitori
lor de la "Imprimeria Naţională" , "Uzina de gaz şi electricitate", "R.M.S.",
precum şi În rîndurile petroliştilor . Incepind cu 7 iulie 1919 şi pînă la j umă
tatea lunii august s-a desfăşurat greva celor peste 200 000 de muncitor.i petro
lişti din Valea Prahovei, care a Însemnat în acelaşi timp una dintre cele
mai mari confruntări de clasă Între proletariatul român şi marile trusturi
petroliere străine 22• Muncitor.ii din întreaga ţară au sprijinit pe petrolişti,
au strîns fonduri pentru ajutorarea greviştilor, au luat în îngrijire copiii
acestora. După Încetarea în august 1 9 1 9 a grevei petroliştilor, la scurt timp
s-au declanşat greve ale mctalurgiştilor, tîmplarilor, docherilor de la Galaţi
şi Brăila. Acţiunile proletariatului român pentru îmbunătăţirea condiţiilor
sale de muncă şi viaţă s-au împletit cu lupta proletariatului internaţional
pentru apărarea Rusiei Sovietice, a revoluţiei proletare din Ungaria. La
2 1 iulie 1 9 1 9, răspunzînd chemării Internaţionalei a I II-a adresată prole20

21
22

filn 2 1 .

E. Georgescu , O. Matichescu, 1 Mai in România ,Bucureşti, 1 97 0 p . 1 25- 132.
"Social-Democraţia" din 22 iunie 1 9 1 9 .
"Socialismul" d in 3 1 iulie 1919 ; Arhiva C.C. al P.C.R . , Fond 5, dosar nr. 753,
,
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tari.atului internaţional pentru organizarea unei greve demonstrative pentru
apărarea Revoluţiei din Rusia şi a revoluţiei proletare din Ungaria, Partidul
Socialist a organizat greve la Bucureşti, Ploieşti, Turnu Severin, Galaţi,
Reşiţa etc., la care au participat zeci de mii de muncitori 23• Acţiunile des
făşurate tn ţară se impleteau cu lupta miilor de muncitori, ţă1:1ani, soldaţi
romani care cu arma in mină luptau pentru apărarea cuceririlor proletaria
tulu;i din Rusia şi Ungaria. Concomitent cu luptele greviste, demonstraţiile
muncitoreşti, au avut loc puternice frămintări în rindurile ţărănimii. Partidul
Socialist, continuind tradiţiile vechilor cluburi săteşti de la sHrşitul secolului
al XIX-lea a creat in multe sate din judeţele Ilfov, Prahova, Buzău, Dolj,
Mehedinţi, Iaşi, Bacău, cluburi socialiste. Fără să atin gă un g rad deosebit
de cuprindere şi organizare a luptei ţărănimii, aceste cluburi în contextul
epocii au avut un rol de seamă. NemulţUJmiţi pentru că pămîntul promis in
1 9 1 7, in decembrie 1 9 1 8 şi expropriat apoi, nu le-a fost dat in proprietate,
ţăranii cereau cu insistenţă împroprietărirea imediată, in unele locuri intrind
cu forţa pe părninturile moşiereşti. Astfel de acţiuni au avut loc in judeţele
Prahova, Suceava, Botoşani, Tutova, Buzău, Argeş, Ialomiţa, Bihor, Alba
Iulia ş. a. Insuficienta maturitate a mişcării muncitoreşti, slabele ei legături
politice cu ţărănimea nu au stimulat acţiunile revoluţionare de la sate.
Condiţiile grele de viaţă, creşterea continuă a costului vieţii, lipsa măr
furilor, deprecierea de la o zi la alta a monedei au lovit pe negustor�, micii
meseriaşi, funcţionari . Astfel, in 1 9 1 9 au loc greve, demonstraţii ale perso
nalului administrativ din aparatul de stat, ale funcţionarilor publici. În faţa
acestor largi acţiun�, o poziţie clară de solidaritate au exprimat o serie de
intelectuali de frunte ai ţării, care s-au apropiat mai mult de mişcarea mun
:citorească. Alături de lupta muncitorilor în acei ani au fost N. D. Cocea,
P. Constantinescu-Iaşi, C. I. Parhon, Emil Isac, Gala Galaction, Octav Băn
cilă, Barbu Lăzăreanu şi alţii.
In faţa frontului organizat al luptei :maselor muncitoare, clasele condu
cătoare, care-şi vedeau ameninţate privilegiile, au hotărit să treacă la contra
ofensivă. La 13 martie 1 920 a fost adus la cirma ţării guvernul de mină
forte, prezidat de generalul Alexandru Averescu. Noul guvern a trecut la
măsuri de interzicere a grevelor, întrunirilor, desfiinţarea consiliilor muncito
reşti, reintroducerea gărzilor militare in fabrici, reinstaurarea cenzurii şi
inăsprircll stării de asediu. Clasa muncitoare a răspuns printr-o nouă şi vigu
roasă intensificare a luptelor. Mişcările greviste se desfăşurau val după val,
cuprinzind toate judeţele ţării. Ideea organizării unei greve generale pe ţară,
ca o formă mai inaltă şi mai eficientă de luptă, era tot mai mult imbrăţişată
23

,.Socialismul" din 24 iulie 1919.
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de Întreaga clasă muncitoare. "In fruntea celor care se pronunţau pentru greva
generală şi activau efectiv pentru pregătirea ei s-au aflat militanţi şi activişti
ai organizaţiilor socialiste şi sindicale Între care Gheorgthe Cristescu, Con
stantin Ivănuş, Alexandru Constantinescu, Mihail Gheorghiu-Bujor, Constan
tin Mănescu, Gheorghe Niculescu-Mizil, Al. Dobrogeanu-Gherea, I ancu 01teanu, Constantin Popovici, Ilie Moscovici, Pandele Becheanu, Elena F�li
povici, Gh. M. V,asilescu-Vasia, David Fabian, Alexandru Pătruţescu,
Gheorg.he Tecdorescu, Theodor Iordăchescu, Dumitru Grofu, Leonte Fili
pescu, Gheorghe Stoica, I on Cloţan, Lazăr Măglaşu, Eugen Razvan, Kolo
man Mi.iller, Carol Baruha, P. Constantinescu-laşi, Zahiani.a Tănase, Ion
Elena, Mihail Cruceanu, Iosif Ciser, dr. H. Aroneanu, I ancu Iliescu, Tiron
Albani, Victor Brătfăleanu şi mulţi alţii" 24 . In vara şi toamna anului 1 920
au avut loc numeroase greve generale ale met.alurgiştilor, feroviarilor, tipo
gl"lafilor, textilişcilor din întreaga ţară sau pe grupe mari de judeţe. In fiecare
zi presa socialistă, democratică, consemna greve, întruniri muncitoreşti. Mişca
rea muncitorească se afirma cu hotărîre în toate domeniile de activitate ale
societăţii din acel timp.
La 1 1 august 1 920 a fost adoptată de parlament "Legea pentru regle
mentarea conflictelor colective de muncă" . Legea interzicea încetarea colec
tivă a lucrului pentru cauze referitoare la condiţiile de muncă în întreprin
derile de stat, era in,terzisă greva politică. Faţă de aceste măsuri, în semn de
protest au avut loc întrunirm muncitoreşti, demonstraţii de stradă, greve
generale În marile oraşe de pe Întreg teritoriul ţării. Mii de muncitori au
cerut declararea grevei generale în vederea ,anulării tuturor măsurilor arbi
trare ale guvernanţilor 25 .
In tumultul acţiunilor muncitoreşti s-a întrunit, la 1 0-1 1 octombrie 1 920,
Consiliul general al Partidului Socialist. Cu acest prilej s-a hotădt încadra
rea organizaţiilor socialiste din toate regiunile ţăr�i într-un partid centralizat,
cu un statut unic 26.
Consiliul general a lu1at în dezbatere cererea presantă a organizaţiilor
socialiste şi sindicale de a declara greva generală. Dezbaterea s-a încheiat
prin elaborarea unui memoriu de revendicări către guvern. În "Ultimatumul
munci torimii către guvern", după CUIJTI a fost intitual t în ziarul "Sociali�mul"
memoriul, 'au fost înscrise revendicări dintre cele mai de seamă ale clasei
muncitoare, care aveau o însemnătate politică generală. Se cerea: respectarea
24 Ştefan Voitec, Cuvintare la Adunarea Festivă din Cap ita lă cu pri lejul ani versări i a
50 de ani de la greva generală a muncitorilor din România, în ,.Scînteia" din 4 noiembrie
1 970.

25

28

"Socialismul" din 18 august 1920.
"Socialismul" din 13 octombrie 1920.
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dreptului de organizare, recunoaşterea delegaţilor şi consiliilor muncitoreşti,
retragerea armatei din fabrici, suspendarea aplicăflii legii antigreviste, des
fiinţarea efectivă şi completă a stării de asediu şi cenzurii, satisfacerea cerin
ţelor economice ale muncitorilor din întrepninderile statului 27• Totodată,
guvernul a fost avertizat prin memoriu că dacă revendicările formuliate nu
vor fi satisfăcute pînă la 20 octombrie, muncitorimea din întreaga ţară v:a fi
chemată ca printr-o grevă generală să obţină aceste revendicăni. Muncitorii
din Întreaga ţară nu conteneau pregătirile În vederea luptei. In Întreprin
deri, la sediile sindicatelor şi ale organizaţiilor Partidului SociaList au fost
organizate întruniri, în cadrul cărora au fost stabilite măsuri concrete de pre
gătire a grevei genernle.
În seara zilei 17 octombrie, după mari frămîntări, dezbateri, mecanicii
şi fochiştii ceferişti din Bucureşti au intrat În grevă. Cu repeziciune grev:a a
cuprins alte centre din ţară. Măsurile Întreprinse de guvernanţi riu au putut
stăvili extinderea grevei ceferişt.ilor 28.
La 20 octombrie 1 920, la apelul Partidului Socialist şi al comisiei gene 
rale a sindicatelor, muncitorii au intrat În greva generală. Au 'intrat În luptă
muncitorii ceferişti, metalurgişti, mineri, forestieri, portUJari, lucrători1i din
unele tntreprinderi militare 29. In fruntea luptei se aflau muncitorii capiualei.
Greva s-a extins În întreaga ţară, avînd o intensitate deosebită În Valea Pra
hovei, Valea Jiului, la Galaţi, Timişoara, Arad, Iaşi, Brăila, Turnu Severin,
Braşov, Oradea, Craiova, Hunedoara, Turda şi in multe alte oraşe şi centre
muncitoreşti.
Reacţia guvernului a fost violentă. În Bucureşti şi alte oraşe s-a instituit
stJarea de asediu. In întreaga ţară s-a reintrodus cenzura. Sediile muncitoreşti
au fost Închise, iar ziarele suspendate. Mulţi militanţi aJÎ mişcării muncito
reşti au fost arestaţi. După date incomplete, rezultă că la greva generaJă au
participat peste 400.000 de muncitori. Tactica de luptă impusă de elemen
tele oportuniste din conducerea partidului socialist care au lansat loZJinca:
"Toată lumea stă acasă, nu se face nici o demonstraţie pentru a nu face jocul
provocatorilor" a diminuat forţa grevei generale, a înlesnit înfrîngerea.
lnsuficienta pregătire a grevei, siaha legătură Între organizaţii şi cen
trele muncitoreşti a dus la incetarea grevei. In mod p ractic la 28 octombrie,
după ce conducerea provizorie a Partidului Socialist a dat directiva reluării
27 Ibidem .
28 "Socialismul" din 18 octombrie 1920.

29 Arhiva Institutului de stud ii istorice ş i social-politice de pe lîngil. C.C. a l P.C.R.,

Cota D IV- 5 .
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1 ucrului, greV!a generală a incetat 30. Cu toate acestea, in unele centre ca :
Bucureşti, Valea Prahovei, Valea Jiului, muncitorii nu au reluat lucrul.
Deşi infrîntă, g reva genemlă a zguduit puternic temelia regimului bur
gJhez din România. Ea a avut o însemnătate deosebită pentru dezvolnarea
mişcării muncitoreşti.
Greva generală din octombrie 1 920 a fost o etapă importantă În lupta
pentru făurirea partidului marxist-leninist al clasei muncitoare din ţara
noastră. În manifestele publicate la sfîrşitul anului 1 920 se sublinia, ca un
învăţămînt pentru clasa muncitoare, necesitatea transformării Partidului So
cialist într-un puternic partid politic comunist 31. În timpul grevei generale,
"Clasa muncitoare - arăta tovarăşul Nicolae Ceauşescu - s-a ,afirmat ca
o forţă naţională în stare să-şi asume rolul de conducător al intregului popor
În lupta pentru transfonncarea revoluţionară a societăţii, să conducă destinele
Întregii naţiuni" 32.
Valul luptelor muncitoreşti, multiplele probleme economice, sociaJe,
polit�i ce, administrative, care stăteau atunci în atenţia celor mai diferite
grupări politice, au determinat atitudini, opinii cu totul diferite care au
influenţat cursul şi orientarea politică din România acelor ani.
Soluţiile preconiz.ate de diferitele partide faţă de problemele cardinale
ale epocii, răspundeau În primul rînd poziţiilor şi intereselor claselor pe care
le reprezentau. Singurul partid care va preconiza un program realist de asi
gurare a viitorului patriei, a eliberării sociale şi naţionale a fost Partidul
Comunist Român.
Crearea Partidului Comunist Român s-a făcut pe temeliile unor realităţi
ale societăţii noastre, cu o mişcare revoluţionară matură prinsă în angrenajul
factorilor complecşi ai vieţii politice şi social-econounlice din ţară.
Înfiinţarea Partidului Comunist Român nu poate fi desprinsă de com
plexul soci�al-politic al ţării, cu problemele sale cardlinale, cu o clasă munci
toare contopită intim cu interesele maselor şi ancorată în contextul mişcării
muncitoreşti internaţionale.
Mişcarea muncitorească dtin România :ajunlsese l1a acea nreaptă care
reclama in mod necesar crearea partidului revoluţionar de tip nou. Drumul
parcurs de mişcarea muncitorească in perioada avintului revoluţionar îi con3 0 ,.Chemarea" din 2 9 octombrie 1 920 .

31 Documente din istoria mişcăr i i munc itoreşti din România . 1 91 6 - 1 92 1 , Edit. politică,

Bucureşti, 1 966, p. 536 -540.
32 Nicolae Ceauşescu, op. cit.,

p.

352.

https://biblioteca-digitala.ro

266

ION ARDELEANU 1i MIRCEA M UŞAT

ferea, prin calităţile sale, prin lupta şi natura acţiunilor de clasă, atributele
acelei forţe revoluţionare capabile să-şi asume realizarea marilor obiective
democratice, intr-o primă etapă, şi socialiste apoi. O dată cu infiinţarea Par
tidului Comunist Roman, la 8 Mai 1 92 1 , a inceput o etapă nouă in lupta
proletariatului şi a maselor muncitoare. Sub conducerea sa, clasa munotoare
a fost prezentă şi şi-a spus cuvintul in toate evenimentele mai importante
ale ţănii, s-a situat în fruntea luptei pentru progres social.
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DER REVOLUTIONĂRE AUFSCHWUNG IN RUMANIEN
IN DEN ERSTEN NACHKRIEGSJAHREN ( 19 18- 192 1 )
(ZUSAMMENFASSUNG)

Die beiden Verfasser umreissen auf Grund cler Untersudhung von Archiv
clokumenten, cler zeitgenossischen Presse, cler Memori,alistik sowie von sta
tistischen Angaben das Bild cler sozial-politischen Lage cler Volksunassen in
Rumănien in den Jahren 1 9 1 8- 1 92 1 .
Das kennzeidmende Phănomen fi.ir clie sozialen und poli1tischen Bewe
gungen in den Jahren 1 9 1 8-1921 bildet cler revolutionăre Aufschwung cler
Massen, besonders cler ArbemterkllaSse, die sich durch die im Geiste hoher
Kampfbereitschaft gefiihrten revolutionăren Kămpfe sowie duroh die sozial
politischen Forderungen die im revolutionăren Programm zur grundlegenden
Ănderung cler Gesellscthaftsordnung sioh als gesellschaftliche Vorhut Rumă
niens durchsetzte.
Der in cler Zeitspanne des revolutionăren Aufschwungs zuri.ickgelegte
Weg zeig te, dass die Arbeiterbewegung durch ihren Klassenkampf die gesell
schaftliche Kraft wurde, die făhig war, die Vcrwirkliohung grosser demokra
tisoher Ziele zu iibernehmen.
Die Arbeit weist anhand i.iberzeugencler Daten nach, dass die Rumănische
Kommunistische Partei auf cler Grundlage cler sozialen Gegebefllheiten Ru
măniens, aus einer gereiften revolutionăren Bewegung hervorgegangen ist, die
am politischen und sozial-okonomischen Leben cler Jahre 191 8 - 1 92 1 aktiv
mitgewirkt hat.
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FUZIUNEA PARTIDULUI NAŢIONAL CU PARTIDUL ŢARANESC.
CREAREA PARTIDULUI NATIONAL-TARANESC
'
'
de IOAN SCURTU

Deşi unele aspecte p r i vi n d

acuvJtatea .p a rt �delo r pol i tice din Român i a
dup ă pr�mul război mondi<lll au fo s t abo!'ldate În oîtev a lucrăni şi sttudii apar
ţinînd Î's toriogra�fiei marx i 'i te 1, problema fuzriullli i Pa rdd u lu i Naţiona l cu Par
t i d u l Ţărănesc şi crearea P art idu l u i N a.ţional-Ţărănesc nu a consti tui t obiec
tul un ei cercetări speciale. Studi·ul de fa ţ ă îşi p ropune să aducă o contribuţie
la cunoaşterea modalităţilor concrete în care s-a realizat fuziunea celor două
partide şi a caractem lui P,utildu)u,i Naţional-Ţărănesc, Î n te m e ia t în o ct o m 
brie 1 926.
A,fiş�nd u.n p mg ram buq�hez·o -raJCiical, Part�dul T ă răn e sc - constiltuit
î n decembrie 1 9 1 8 - reuşise să CIÎ�·tÎJgc o la rg ă aderenţă, mai ales În rî111du ri l e
ţărănimii. În esenţă, ace,;t panid reprezema bungJhezi a ru ra l ă , interesată în
a dî nci re a democ raţ ie i bu rg1heze, În limitarea puterii econom!'ce şi politice a
m o�i erim ii -'li a marii bungihezii.
Partidu,) Naţional - ·care a avut un rol impo rtant În lllipta de eliberare
n a ţional ă a românilor eLin Tran9ilvania - �se declara .pentru înfăptuirea ·dezi
deratelor burghczo-deo.nocra't ice !Î nsc rÎ'se în D edaraţia <11d op t ată de Adunarea
Naţională 1de la Alba I u lia din 1 decembrie 1 9 1 8 . Acest p ar t id a p ăra , unai
1 D intre acestea cităm : Oh . Ghica, Procesul de descompunere a Partidului Conservator
Progre>ist de sub şefia lui A lexandru Marghiloman, în "Analele U n iversităţii Bucureşti. Istorie"
1 967 ; V. L iveanu , S ituaţia politică internd a României în momentul creării P .C.R. Sistemul parti
de lor politice, în "Studii" , nr. 3 / 1 966 ; M. Muşat, Consideraţii privind activitatea unor partide
politice din Romdnia între anii 1 91 8-1 92 1 , în "Lupta de clasă" , nr. 1 2 / 1 969 ; idem, Unele con·
sideraţii privind activitatea, doctrina ş i ideologia Partidului Ţărănesc în perioada 1 91 8-1 92 1 ,
în Cumidava, Braşov, ll/ 1968 ; Z. Ornea, Ţărănismul. Studiu socio logic, Edit. po litică, Bucureşti,
1 969 ; A. Petric, Trăsăturile generale ale dezvoltării României în primul deceniu interbelic, în
Cumidava , Braşov, ll/ 1 968 ; E . Popescu, Crearea Ligii Poporului şi activitatea e i pînă în martie
1 920, în "Studii" , nr. 2 / 1 968 ; Ioan Scurtu, Proiectul de lege agrară depus din iniţiativă parla
mentară in martie 1 920, în "Analele Universităţii Bucureşti. Istorie", nr. 2/ 1 969 ; Stanciu Stoian,
Fazele dezvoltării ţărănismului în Romdnia, Bucureşti ( 1 944); Mircea Muşat şi Ion Ardeleanu,
Viaţa politică din România. 1 9 1 8-1 92 1 , Edit. politică. Bucureşti, 1 972.
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ales, interesele bm;gJheziei ardelene, c are nu veidea cu odhi buni tenldinţa libe
ralilor de a pune mina pe intreprinderile economice din Transilvania.
După 1 9 1 8, Între liderii Pani(iului Naţional şi cei ai Part�dului Ţărănesc
au avut loc, în repetate rînduri, tratative În vederea creării unui puternic partid
de opo�iţie care să ·contracare� .dominaţi'a poLitică a Parti'dului Naţional
Liberal . •În iunie 1 924, IuliJU Maniu şi Ion Mlihaladhe au aj u n s la un aco11d
în 1 O puncte pe baza căruia să se reali:reze unirea ·celor două parti1de. În
faţa marilor concesii programatice făcute Partidului Naţional, ţărăniştii de
stînga au cerut ca În conducerea Parn:iidului Naţional-Ţărănesc să fie inclus
şi C. Stere
ca {) garanţie că noul p arti1d nu va aluneca tot mai Slpre dreapta.
Dar Congresul Paruildului Naţional nu a acceptat această propunere, iar fuziu
n e a a eşuat.
Modul lde rezolvare a crizei de guvern din martie 1 926 - clnd .Ia cîrma
ţării a fost chemat Pa r tidu l PQporului care avea doar 7 ma111date in parla
ment - şi· desfăşurarea alegerilor parlamentare din mai 1 926
cînd guver
nul Al. Averescu, uti1iz5nid aparatul de 1stat şi armata, a reuşit să dştige ale
gerile IPrin falsif�carea voinţei naţi<lnale - au sădit ttrt mintea conld ucătorilor
Partidului Naţi<lnal şi ai Partilclu1ui Ţărănesc conv·mgerea că n umai .un indu�şi
forţele Într-un mare 1partild vor pu'tiea aju111g1C l a putere.
În şedinţa din 1 0- 1 1 i'llllie 1 926, Comitetul Central Executiv al Parti
dului Ţărănesc a autorizat Delegaţia Pemtanentă să \Preoize�, Înljpreună c u
con1ducerea Partidului Na.ţlional, oon1diţiile concrete ale fuziunii; 1. Mihaladhe
a f.ost împuter.nici•t să oondocă diSICuţÎ'i·le ou reprezen,tanţii Part�dului Naţi·o
nal2. La 1 2 iu·1ie, 1 . M�haloaJohe adresa o scri1roare lui I. Maniu prin care-i
aducea la cunoştinţă hotărlirea Co11nirt:erului Cenual Executilv al PartiduLui
Ţărănesc şi arăta că ",stă la d��ziţie" pentru a examina problema f.uziun ii,
asufel În'OÎt di•gcuţii:le să se !Îmfueie pînă la 3 1 a•UJgust3•
Primind scri soarea , 1 . Man�u a �mrat în trata�ive cu 1 . M �h al aohe, fără
a mai •cere aprobarea organelor c onlducăoo a re ale PamJdului Naţional. Prin
acţiunea sa, 1. Maniu mmărea două loc.ruri: să ştie 'CiC noi roncesi,i erau di·s
puşi să facă ţărăniştii ":din inldoitJul punct de vedere � •programulouiÎ �i al
organizaţiei" 4, iar 1pe de aJtă parte, să evite o recrudescenţă a divengenţelor
din sinul Partidului Naţional
îmr-a.devăr, dUipă ldhemarea lui Al. kve rescu la putere, �n Partidul Naţi·o
nal s-a de2'voltat o 'grupare - în f runte cu Alexandru Vaida-V<lievOO, Sever
-

-

.

2 Comunicat. Hotdrîrile Comitetului Central Executiv a! Partidului Ţdrănesc, în "Ţără·

nismul" , Il ( 1 926), nr. 13 din 18 iulie.

8 Futiunea partidelor naţional şi ţărănesc, în "Român ia" , III ( 1 926), nr. 88 1 din 12

tombrie.

' Ibidem.
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- care sUisţinea că sin
Partildul Na�ional-Li.beral,

.P<J\P, Aurel Dobresc•u, ,preotul Man

aj·unge

la putere era Înţelegerea

cu

Înt�UIG1t lon I . C. Brătianu avea rolul hotă�tor dn schimbarea guvernelor.
Acea.stă grup are era tmpotriva fuziunii

cu

Paniidul

Ţărănesc, afirmînd că

noul partid ar fi condamnat la ani lungi de opoziţie. Partidul Naţional-Libe

ral privea "cu firească simpatie"5 auti•V'i,tatea hlli Al. Vanda-Voievod, Sever

Dan şi a celorlalţi, încercînd - prin Al. Constantinescu şi Gh. Tătărăscu -

să trateze fuziunea Între naţionali şi l�berali6• O al tă gr.Uipare din Pan�dul

Naţional care se apunea fuziunii cu Partidul Ţărănesc era a iorghiştilor, întru

cît se vedea sacrificată în favoarea ţărăniştilor. De asemenea, şi C. Argetoianu

era �mp otri;v a fuziunii cu ţărăn�.ştii - deşi evi•ta •să-<şi exprime în mod plllb lic

puncrul de vadere - pentru că i se rezerva un rol

partiÎ.d.

de mina

a treia în noul

Nici in Partildul Ţărănesc nu li!pseau a�d'versariă fUiZÎ.runij, În fruntea

aces

tora ·se alfl a dr. N. LUjpu care a încercat să atra�gă de partea sa un număr !Oi�

mai mare de

'Caldre

ţărăni·ste, a cău<tat să promoveze arderenţii săi în condoce

rea or g aniz aţiilo r judeţene şi a iniţiat consfătuiri peste capul preşedintelui
Comitetul•ui Central Exoout�v. Dr .N. Lrupu 'decla r a c ă dacă fuziunea cu Par
tidul N aţiona l se va faae, el şi prietenii săJi nu o v.or accepta7• Elementele de

st·Înga din Partidul

Ţărăneoc

considerau că tra�tatilvele de .fuziune dăunau

partidului şi IProduiceau "•oolllfuzie şi neidumerire în �ritul cetăţenilor"8• Unii
ţără.ni�ti, ca Gh. Ghewasie din Banat, susţineau că cea mai bună f,uziune se

putea face "între ,ţărănimea din Aroeal şi cea din restul ţării şi apoi Între

ţărănimea

·Întreagă

şj

munciroor:i!mea ae la oraşe"9. Lmpotriva fUZIÎunii erau şi

unele eilemente de ·drea�pta, ca G . BogJrl·an-Dui'Că, care cons�derau că noul

partid ar desfăşura o a·cti'V'Î:Tiate ste nilă, care nu •i.Jar permite să aj u ngă la

putere. Cu consilm�ănuntu.l Lui Gr. Irunian .şi dr. N. Luipu, G. Bog:dan-Duocă

a publicat la inceputul lunii iulie rdoova artileole �mp.otriiv a lui c. s.rere,

unu1 ,din cei mai
Naţional 1D,

a'pngi

SUI9ţinători ai fuziunii Partildul.ui

Ţărănelsc cu Partildul

-----� ---

5

Declara,iile d- lui Q h . Tătărăscu, în "Adevărul" , XXXIX (1926), nr . 13090 din 20 august.
O dat4 istorică. Zece ani de la fu:tiunea partidelor naţional şi ţărănesc. 1 926- 1 936,
Bucureşti (f. a.), p. 14 ; Oferta liberală şi regionalisto-ţărăniştii, în " Îndreptarea" , VIU ( 1 926),
6

nr . 84 din 1 1 august.

7 Procesul intern din Partidul Ţărănesc, în "Viitorul", XIX ( 1 926), nr. 5538 din 18 august.
8 Congresul anual al Partidului Ţdrdnesc din Covurlui, în "Aurora" , VI (1926), nr. 1407

d in 18 iulie.
8 Gh. Chervasie, Fu:tiuni
lll (1926), nr. 13 din 4 iulie.
iulie.

•..

confu:tiuni . . . difu:tiuni, în "Gazeta ţăranului" , Timişoara,

10 Gruparea ţărc%nist4 ameninţă s4 se rupe%, în " Î ndreptarea" , VIII (1926), nr. 164 din 20
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T{) tu şi , adep ţii fuziunii erau mult mai numeroşi ; ei aveau de partea ,lor
b u n ă parte a opiniei p ubl i'Ce care wnsi,dera că pr in uni rea P a r tiid ului Ţără
n esc cu Pa nildu l Naţional se pU'tea crea instruaneflltul in stare s ă pună capăt
dominaţiei poli tice a Par�idului Naţional-Lilberai ·şi să as�gure func.ţiQnarea
normală a regimului parlamentar-constituţional. Referindu-se l a rezolvarea
cr izei de guver n din a�p ril i e 1 926 !Şi la desfă<şurarea alegeriilor :generale, I. Mih a 
lache dcd a r a că ,.Problema de c ăJpe tenie pentru p aflt'vdele 1cioo
ol. c.rati1ce es te sal
varea votului uni versal. Restul programului trebuie să rmie pe al doi lea
pl an " 1 1 . V. Ma1d:gearu cerea ca fuziunea să se fad imediaJt, fără rwi ·pertrac
tări, m ai ales că :p rin plecarea foştilor takişti 1n a1prilie 1 926 "mărul de dis
condie a dilspărut" 12. Ardoarea cu 1care V. Ma�dgeam sus.ţinea fuzriun·ea era
generată şi de faptul că el îşi asigurase, cu sprij inrul l ui I. M aniu, un loc de
frunte În partidul fi.t zion at şi anume cel d e secretar general 13• Lider ii ţără
nişti ţineau să facă fuziunea cu Partidul Naţional Întrudt acesta e ra u n p artid
puternic, cu o mar.e ad erenţă în Tran's ilvania, şi avea un .program mai lang
deoît al alt.or p art�de rb ur:gheze. Ei aj unseseră la convingerea că aot�vitatea
de creare a unor puternice orga ni,zaţi i ţărăniste jpeste munţi era o muniCă de
Sisif, şi că era preferabil să se p urceadă la fuziunea cu Partirdul Naţ.ional.
Referindu-se .la cauzele c are au detelirninat PaniJdrul Ţărănesc să fuzi,oneze cu
Partidul Narţional, Stanciu Suioan scria: "Dintr-o neîncredere în puterile pro
prii, izvocltă şi din siwaţia rde fa!p't, dar şi- dintr-un complex de inferioritate,
care a •caracterizat în parte pe c onrdudto rii rp i'inailpal i ai Paru�dulru i Ţără nes.c,
acesta a În ţeles să caute alianţe nu la suin�ga, ci mai la ,dreapta. S-a străduit
să ·c�pete încrederea bu r!?Jheziei, 1n loc ·să se o11ganizeze temeinic şi să se
apropie 'de mun<:itorii i nrdUIS't ria,li , în lU(pta cOinună " 14.
Liderii ţărănişti n u luau în consideraţie eventuala colaborare cu
organizaţiile politice ale clasei muncitoare şi chiar evitau să mai sus
ţină n ec esi t a tea alianţei între ţărănime şi clasa muncitoare. Mica bur
ghezie rurală, timorată in faţa marii burghezii urbane, dar dornică de a
se a�eza la rm asă alături de ea, abandronase pornirile radi�ale din anii :prece
denţi şi se străld ui a să in<tl'e î n graţiile cercurilor gurverna.nte. Multe caldre
ţă ră n i ste se săturaseră de .opoziţie 'Şi doreau să aj ungă aît mai repede - chiar
sacrifidn1d anun1lite p r·i ndpi.i - la putere. Înrţelefft nld că re:gele şi liberalii
împiedicau în mod si•stematoc a�ducerea P artidul u i Tărănesc .Ja guvern, nesoo

11

Salvarea votului universal . Declaraţiile d-lui Ion M i halache, in .,Aurora" , VI ( 1 926),

nr . 1369 din 4 iunie.
12

Grandioasa manifestaţie din Capitală pentru Blocul naţiona l-ţdrclnesc, i bidem, nr.

1355 din 19 mai.
.
la
N. Iorga, O viaţd de om, val. III, Edit. N . Storilă, Bucureşti, 1 934, p. 1 4 1 .
14
Stanciu Stoian, Fatele dezvoltării ţărănismului i n România , Bucureşti ( 1 944),
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c ot ind 3Jstfel �p refer inţele c o r1pului electoral, l�derii ţărănişti nu au că-utat să
facă apel la mase pem r.u a sili pe suveran să le 1ncredinţeze pU'terea, Întrucît
ci se temea u că masele vor trece la a cţi u n.i revoLuţionare. Conclu·c ătorii Par
tidului Ţărănes·:: au ales o altă cale, comi1derată mai sigură, aceea a fuziun�i
cu Partidul N a ţion a l .
În u rma tratatitvelor purtate, la j-umă ta tea lunii Sflptem:brie I . M�hala,che
şi 1. Maniu au ajuns la un acorrl p rivind p r og ram ul şi organi za rea noului
parti(!. Problema fuziunii fusese aboridată de 1 . Maniu şi I. Mi:halache în
toate .detaliile, fără a infonma o rganele de co r11ducere ale celor do uă ·p a r tide
asupra staidi'I.Llui trata·tivelor şi a conc esiilo r ,fă·c u �e. Noul partild se zănni·slea
în cu li·se. Nu .numai 1princ ipii le p rogr am a ti ce , dar şi o nganele d e conducere
erau fixate după •COI'�ină, fără consultarea şi fără şti rea ma'sei membrilor. La
insi·stenţa lui 1. M an iu , l'On Mi.halache a aoceptat c a C. Stere să nu facă p a r te
d i n onganele de conducere permanente ale Pai'ti!dul.ui Naţi'Onal-Ţărănesc.
A ceaJs t a era o serioasă concesie fă·cută elem<..'fltclor de dreaJp ta din Partidul
� aţio na l , care era•u Î111l!poti'i· va ideilo r buPghczo..(democrMice su sţi nu te de C.
Stere.

A c or d ul fi.ind stab il i t , l. M an iti a rlllgat pe I. Mihalache să redacteze
p ropuner ile concrete de fuziune s·u b forma unei scrÎ'sori căue cei doi preşe
din ţi ai Pai'tidu l u i Naţional*. La 2 1 s cp lemb ri e scrisoarea lui l. M i.h al aahc 15
a ajun s în mîmile lui 1. M an i u şi N. Iorga. •Preşed:imele PartÎidului Tărănesc
propunea u 11măto arele m od ali tăţi c o n c re te d e ,f uz i un e : no ul p a rt �d să se
numească PaPtidul Naţional-Ţărănesc ; pr iniCÎipi·i le ·p r �g rann ati ce de bază să
fie cele •stabilite În 1 924 "•cu reviziuirile necesare făcU'te prin comun acoro" ;
organizarea p a r tidul u i ·să se facă în c onformi tate cu s t a tutul elaborat în 1 924,
"re vÎlz.ui•t de oomun aco11d " ; pînă la vot area acestuia de co ngresul gener al, Par
tidul Naţi o n al-Ţărănesc să fie c o n d us de un comitet central comipu'5 din Dele
g aţia Pei'manentă a Partidului Naţion al şi .din Comitetul Central Executiv
al P artidului Ţărănesc, avînd fiecare un număr egal de membri ; un c omitet
de di recţie mât restrîm, fo r m at din 1 0- 1 2 delegaţi din !P ar te a fiecărui par
tid, să hotărască asupra problemelor curente. In scrisoare se afirmă că, deşi
I. Maniu " a cerut cu in1sistenţă ca de9flmnarea preşedintelui să fie fă'Cu·tă de
Partwul Naţional şi pe seama unei persoane din 9inul său", Partildul Ţă r ănesc
" co ndiţionează " c a p a r t id ul fuziona·t să fie prezildat de I . M a ni u . A·ceasta
era doar o eX!pltiiCaţi.e .pentru N. loPga, întmdt I . Maniu nu .concepea ca
Parti.dul Naţional- Ţ ă r ănesc să aibă alt preşeldi111te în a.fară de el. In contmuare
•

•

•

•

Din primăvara anului 192 5 , ca urmare a fuziunii Partidului National al Poporului

cu Partidul Naţional, acest partid avea doi preşed inti : N. Iorga şi l. Maniu .
1 '' Fuziunea partide lor naţional şi f4rănesc, în "România" , 1 1 1 ( 1 926), nr . 88 1 din , 12 o c ·
tom brie.
18 - Cumidava
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se arăta modul cum vor fi îm părţite funcţiile de conducere : s ec retar ul general
era ţărănist, casierul n aţional, do i v�ocepreşedinţi din t re membrii Parti· dului

Ţărănesc şi 'Cioi dintre cei ai I�a rtid u hl'i Naţional16. Scri,soarea lui 1 . Mihalache

convinea acortdu l la care 1p reşedi nteLe Partidului Ţărănesc a ajuns în trata�i

vele s ale cu l . Man.iu, ferindu-se ,să intre Jn detali i şi nominalizări, pentru a
da impresia că era vonba n llltnai de o � nţelege re de principiu, hotărorile con 

crete trebuind să fie lu a•te de organele conlcLudtoare ale celor dou ă partide.
Indată ce a primit scriiSoarea,

I.

Maniu a dedarat că era ,.din toată

in·ima pentru fuziunea cu PartirluJ Ţărănesc" şi î.şi exprima credinţa că noul

parn�d "nu va 'putea fi neglijaJt de f.aiC'torul 'c-onlsti�u�iona:l " 17. Pentru a re!rtabili
unitatea de vede ri în .gruparea ardeleană a Parrildul u i Naţioool, I. Maniu a
c oniVocat pentru 25 5e!Ptembrie 1 926 la Braş'Ov

şedinţa

Comitetului Executiv

al o nganizaţiei .Pal"ttidului Na,ţi'OI'lal din Transi•lvania şi Banat . Gu acest p ri lej ,

el a făcut un lun g expozeu în favoarea fuziun�i Partidului Naţional cu Par
�idul Ţărănes.c şi

a

declarat di mai cucind ·s.e retr<��ge de h

şef�e

decît să

lucre;re .pentru altă so l uţie. Îmipo tri'V a fuziunii, şi -pentw o ,. apropiere de l ibe
rali", au vonbit Sever Dan şi p re otul Man. Dar AL Va i1d a-Voievod a susţ in u t

punctul de vcclere a�fi rmat de l. Man� u , demobilizînd pe ftlol��berali. În aceste

conldiţii, Comi•tet.ul Executiv al of1g'an<i;z;a ţiei din Tr:a nls ihan i a şi Banat a hotărît
în unanimitate să propun ă Dekgaţiei P ertmanen te a ;Partidului Naţional accep
tarea fuz;iunii C·U Partildu l Ţărănesc pe .baza scrisol1ii l u i I. Mi!halache din 2 1

septembrie 18. A doua z i , 26 '5e!P tool.b rie, a avut loc la Bu1cureşti şedinţa Dele

gaţiei Pernn anente a Partidul� Naţional. Prezent la ,prima parte a şed inţei,

N. Iorga a decla rat că Deleg:1ţia IPenmanentă nu avea cali'l·atea 'să ia o hotărtîre
în legătur ă cu fuz.ÎJunea, acest d relpt reven inld numai c o ngresul u i parnildu.Jui. De

asemenea, el a cerut adoptarea statutului Partidului Naţional, Întrucît cel exis

tent era de dinaintea fuziunii

cu

Pal'\tidul Naţionali•st al Popo r u l u i . I. Man i�1

a replicat că ohestiunea care 'interesa era aceea a fuziunii, iar in cazuJ aocep
tări.i acesteia "dii9C'lllţ ia a1rupra sta'tutului ar deveni inutilă" 19. In c on tinu are,
I. Maniu a .făiCUt

o

CXipunere a'supra •tratamilvelor avute

cu

I. Milhalaoche şi a

citit sc ri•s.o a·rea din 2·1 sepoomibrie. Intrudit unii vo11bitori au cerut lămuriri

asupra prog.ra,mului ş i sta•tutului nollll'llli panid, I. Man�u a pn)lpus alegerea

u nei comisii Clare să stuldieze cele două documente redaJOtate sulb formă de

1proiec.t şi care să..;şi expună obsei1Vaţii'le in lf3.1ţa Del.ţiei Permanente. După
o jumătate de oră, p.r�intele aJCestei comi.�rii a citit un ra�port "de zece .rinduri
18

Ibidem .

l 7 Declaraţiile d·lui Iuliu Maniu, in ,.Patria", VIII (1926), nr. 209 din 24 septembrie.

18 Adunarea de la Braşo v , in ,.România" ,
11 1n{dptuirea fwtiunii , în ,.Patria" , \ " lll

III ( 1 926), nr 869 din 28 septembrie .
( 1 926) , nr. 2 14 din 30 septembrie.
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�i toată 1wnea a fost .mulţumită " 20• Del�aţia .Perm ane tă a aprobatt "cu acla
maţii" {pentru a acoperi a:S!Ufel voturile iorgh]ştilor) fuziunea cu Partidul
Tă ră nesc pe b aza scri!lorii lui I. Mihalaahc şi a ih otă rh convocarea Con1gresulu i
general al PartJidul:ui Naţional pentru ziua de 1 0 oc·tornbrie 1 9262 1 .
În - aceeaşi zi s-a d�făşurat şedinţa Comite't!u1ui Centra!l Executiv al Par
tidul!ui Ţărănesc, la care au panli'cipat şi p a rl amenta rii ţărăn işti . l. MihalaCihe
a vo11bilt d�re discuţiile avme c u I. Man i u şi a scos în ev·idenţă p ric ipalele
elemenlte ale acordului rea1izat. Preşedintele PartiduLui Ţărăne9C a rugat pe
cei prezenţi să voteze "În unanimitate pentru fuziune" . Apoi, V. Madgearu
a citit proiectele de IPrqgram şi de s tatu t. In CUIVÎn t u l să•u, dr. N. Lupu a SUIS
ţinut că Partidul Ţărănesc era "destul de tare să poată rămîne pe propriile-i
picioare şi să-'şi contirnuie menirea şi rolul său m ·viaţa poli•tlilcă a ţă rii" 22• El
s-a declarat împotriva fuz�unii şi a cerut ca :Pani1dul Ţărăne&c "•să-şi păs
t reze actuala strUICtură " . De a·lt:fel, a spus dr. N. Lupu, singurul or.gan care
putea hotărî .fllZ'iunea era c ongresul general, l� să se Înţeleagă că masa
ţărăniştilor era împotriva contopi.nii Particlu1ui Ţărănesc cu Partidul Naţio
nal. Comitetul Cen•tral Executiv a hotărât cu 27 voturi pentru şi 1 contra (d r.
N . Lup u) fuziunea cu Partidul Naţional şi a anunţat convocarea Co n gresului
general al Partlidului Tărănesc penrtru 1 0 ootombrie 1 92623•
Ascl"el, gruparea ostilă fuziunii stllferi•se un zd robi to r eşec. D - r ul N. Lupu
s-a simţit dator să eX'plice unui redactor a:l z i ar.ul ui "A,devărul" că prin votul
său a vrut să facă "o demonstraţie" nu contra f uz iun n ca principiu, ci impo
uiva "amănuntelor fuziunii". In mod concret, el declara că era nedrept ca
în judeţele în care Partidul Ţărănesc avea organizaţii mai puternice preşe
dinţia comitetelor ifuiZio.nate să reVIină unui membru al Partidului Naţional,
ca onganiza�ia prO'Virn:ială din Buco'Vlirna să fie conldUisă de AL Vaida-Voievod
şi nu de T. Sauciuc-Sărveanu, sau ca V'Otul preşedimelui să decidă în caz de
paritate de voturi în ComitetUl! Central. Dr. N. Lupu dădea a·s igură ri că nu
va •porni o acţiune separată şi că era preocll!Palt de realizarea unui partJid
"pllltemic, oolidar, :unitar şi di1Scăiplinat"24.
Nu la fel a evoluat 'situaţia în Partidul Naţional. N. Ionga a comunicat
lui I. Maniu că nJU va putea partJidpa -la cOIIlg
l res şi că hotănîr1ile acestuia vor
n

2°

C . Argetoianu , Pentru cei de mîine , în Arh. C.C. al P.C.R . , fond 104 , dos. 8596

f. 154 .

21 Fu�iunea partide lor naţional şi ţărănesc, în .,Adevărul", XXX IX ( 1926), nr. 13 123 din
·

28 septembrie.
�2

Fu�iunea partidelor ţărănesc şi naţiona l ,

tembrie.

în

.,Aurora" ,

23

VI ( 1 926), nr. 1469 din 29 sep·

Ibidem.
2� DedarQţii l� -d - lu i dr. N. Lupu, în ,.Adevărul" , XXXIX ( 1 926) ,· nr. 13 123

tembrie.

18•
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fi " nule ş i n�avenite"25. N.
�i

p ar tJi·z an ii

I o.r,g a

s-a dec l a r a t î,mpotriva fuziunii, deo arece el

l'lli erau sac ri•ficaţi in favoarea ţărănişti·l or26, şi a

t.ibel'!ta'tea de ac ţ iune , reconstitu•inrd vecthiul s ă u p a r dd27

•

hotărît să..,şi

ia

L a 6 octombrie C.

1\rget o ian u a anunţat că nLI a·cceptă fuziunea cu Part�dul Ţărănesc intr:udt
programul noului 'P a rt id nu-i i nspi r a î nc rede r e .

C o ngresu l Partidului Na:ţion a l şi-a î n ct:lp U t lucrările în dimineaţa zilei de

1 O o c t omb rie Sn s a la Tr ansi'lv a n i a din Bucureşti. I . Mani.u

asupra

r elaţ i il o r

a

făc•ut un istoric

dintre Partidul Ţărănesc şi Pal'lui•dul Naţional şi a sm ţinu t

necesitatea fuziunii28. Secretarul p ar tidu l ui a citit
statut şi a prezentat Congre9ldui

N. I o rga şi
j uldeţu l Dolj,

dat CÎ!ui re scri·sorii lui
d ului Naţional din

o

rezoluţie

p r o iec tele

de program şi de

În

favoarea fuziunii. Apoi s-a

se

p rotesta �mpotriva

teleg rame i eJQpeldiată de organizaţia Pa rti
p r in care

fuz,iunii.

După scu rte discutii, Congresul a ap robat ,.cu ad o:JJm aţii" fuzi·unea Pa rt�du l ui

;\J aţioml cu P a rt idu l Ţărăn esc 29.

Congresul Pa rt�dului Ţărănesc s-a .d es<f ăşur a t în sala A .mi c iţi a

d in C api
despre d i·sc uţiile a vute cu I. Ma n iu ş i a ci tit rezoluţia
Comi,tctului Central E xec u tirv din 26 septemb r i e , 1. Milh a l a ohe a fă•cu t o
a mpl ă pledoarie în favoarea fuziunii. El a afirmat că in progr a m u l Partidului
· Naţional-Ţărănesc ,.nu există absolut n �mic care să c o n trazică p rog r amul Par
t idului Tă răncsc" şi că p artid ul fuzionat " merge căt re aceeaşi ţintă şi cu ace
l eaşi mijloa!ce de luaJtă cu Parti•dul Ţ ărănesc " 30. SUisţinrîn:d că " ideo l o.gi a şi
pri n ci pi i l e Partidului Ţărănesc n-au fost date la o p a rte " , 1. Mihalache a recu
tală. După

ce

a

v orbi t

nos c u t că ·unele clidre ţărăniste au fost :sacri,ficatc. Dar, apre.:ia preşedintele
Pa rtJiidului Ţărănesc, " fără acest sa�rificiu personal,

fuziune" 3 1.

D Uip ă

n i ci
•

nu

p o ate

fi vorba de

opinia sa, fu�iunea e r a absolut ncoesară, Întrucît forţe le

.. o l iga rh ice " unmăreau

să

izoleze şi să di st flugă Partidul Ţărăneo� ; în asemenea

condiţii, situaţia ţărăniştilor devenise " greu de suportat'' . El amintea că, cu
toate efo rturile d ep u·s e ,

Parti•dul Ţărănesc

nu reuşise să-şi întenneieze

organizaţii

putcrnÎ'ce în Transil v a n i a . I . Muhalacihc n-a putut t rece <eu vederea de o seb irile
de

c

o nc epţ i e între n a ţionali şi ţărăni.şti, însă a Sl.ISiţinut că era v o rba numai

de spr e

o rd i.fe.ren ţă

,.în t emp o ·al m işc ă r ii " . în continuarea lu c ră r i lor Congresu
•

lui, \'. M adgcaru a oi•tit proieotele de ,p rograllll şi de statut a le Partidului
2j ScTisoarea d-lui N. Iorga , în ,.Patria" , VIII ( 1 926), nr. 2 1 5 d in 1 octombrie.
2& N� Iorga , Memorii, voi . V , p. 1 5 2 .

2 7 N . Iorga, Manifestu l către ţară , în "Neamul românesc" , X X I ( 1 926), n r . 1 23 d i n I l
octombrie .
28 Partidul Naţional-Ţărănesc , în ,.Patria" , VIII ( 1 926), nr . 226 din 14 octombrie.
2° Congresul Partidului Naţiona l , ibidem , nr. 224 din 12 octombrie.
3 ° Congresul ţărănesc, în "Aurora" , VI ( 1 926) , nr. 1 4 8 1 d in 13 octombrie.
31 Ibidem.
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� aţi onal-Ţărăne5'C. A luat apoi cuv.îmul d-rul N. Lupu, care a declarat că
subscrie "cu amindouă mîin ile la programul citit" şi a afirmat

·C

�

va vota

pentru fuziune. Cei 2 C de delegaţi În�.: r işi la cu vînt au renunţat să mai vor
be a scă , iar Congresul
..:u Par t id u l Na ţ i oiu !.

.1

votat în

unanimitate fuzi•unea Partidului Ţărănesc

Peste cîteva zile a fost d a t publicităţii

nesc, în c are, după

.Manifestul Partidului Naţional-ŢZiră

ce se sc otea îfi relief colaborarea Partidul·ui Naţi;mal c u

PartÎidu l Ţă r ă nesc În guvernul B l ocului parlamentar şi î n anii d e -opoziţie -

împotriv .1 ..:abinctului Al. c\verescu şi a celui preziidat de Ion I . C. Bră
tianu -, se a p recia că noul partid avea menirea să pună capăt ,.regirr.ului
de dicta·tură" şi să aşeze sta t ul român pe " temeliile unei noi ordine de

drept"@.

fuzi·unea Partidului Ţărănesc •cu Partidul Naţ i o n a l

ŞI

In temeierea Parti

dul•ui Naţional-Ţărănesc a avut un pu te rni c ecou în opinia p ub lică şi mai ale�

în cer..:urile poli�tice. Aprecierile asu:pra condiţiilor în care �-a realizat fuziunea,

a rolului şi caracterului noului parti1d au fost dintre cele mai d�f<erite şi c o n

tradictorii. Naţional-ţărăniştii s usţineau că fuziunea celor două partide ,,con
st ituie cel mai imiJ>ortant e\·en im.:: n t de la U ni re încoace" 33. Î n timp ce I .
Mihalacthc socotea că f u z iu ne a era "o izbîndă a dem o c r a ţ iei ş i u n mare dştig

pentru ţa ră " 34, A l. Vaida-Voievod declara : "Ceea ce ma j estatea sa a dori t :

par t i·d e n1.1ri ş i omogene, · i at ă s-a Împlin it. Ţara .di�pune d e P a rtidul Liberal
şi de partidul nOIS.t ru" 35.

Exponenţii politici ai marii burghezii şi ai moşierimii apreciau că Înte
meierea Partidului Naţional-Ţărănesc "nu n umai că nu Înseamnă crear·ea
u n ui organism politic care să reprez,inte vreo utilitate pentru viaţa pol i ti c ă a
ţării, dar înseamnă perpe t uare a , sub o firmă nouă, a aceleeaşi polit ici de
negaţiune şi d i so lu ţi u n e " 36. Liberalii şi averescanii apreciau, c a şi iorghiştii,
că, În urma fuziunii, Partidul Naţional şi-a însuşit programul şi metodele d e
acţiune ale Part�dului Ţărănesc. Ziarul l iberal "Viitorul" su•sţinea că " Par tidu l
Naţional a intrat fără c ondiţii în Partidul Ţărănesc" 37, iar ziarul a ver es c a n
" l ndrop tarea"

:

sc ria că

"ţărăniştii sîm aceia care şi-au impus punctele lor de

' 81 , Manifestul

Partidului Naţioool·Tărdnesc, ibidem, nr. 1486 d in 18 o ctombr ie.
33 Trdiascd Partidul Naţiooo!-Ţdrănesc , ibidem, nr. 1480 din 1 1 octombrie.
34 I. Mihalache, Partidul Naţioool-Tdrănesc, în "Ţărănismul" , Il ( 1 926), nr . 26 din 1 7
octombrie.
35 . D - 1 Vaida-Voievod despre noul parti.j, în "Adev�rul", XXXIX ( 1 926), nr. 13 136 din
1 3 octombrie.
·a& Fu'tiunea şi democraţia , în "Viitoru l " , XIX ( 1 926), nr. 5 5 8 1 din 6 octombrie.
37 Cum s-a [dcut [u<.iunea , ibidem, nr. 5 586 din 1 2 octombrie.
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38. Relati v la afirmaţiile fuziona
ţilor că s-a constituit cel de-al doilea partid de guve rn ăm1nt, liberalii decla
rau că Partildul Naţional-Ţărănesc " e depa rte de a da ţării şi coroanei garan
ţiile de o rd i ne şi se riozitate cerute, �re a fo rm a al doilea partid de gurver
năm6nt" 39.

vedere în mai toate chestiunile principiale"

In timp ce parti dele burgheze au adresat critici de pe poziţii de dreapta
la adres a nou.Ju i partid, organizaţi-ile poliui�e ale clasei muncitoare aveau C·U
tctul alte opinii de�S�pre Parti'dul Naţional-Ţărănes�e. A'nît sociali�tii cît şi comu
niştii au apreoiat că fuziunea s-a realizat ca urmare a sacl'iilf,iloiilor programa
tice fă ou te de ţărănişti. Liderul social�st Constantin Titel Petre'S'Cu scrie că
Partildul Ţărănesc,

"

abdiclnd

de la ideile democratice pe care le af.i:ş a

în ,pro

gram şi trÎmbiţa de la tribuna puf>l,ică, a capi.t ulat pur şi si·mplu Înaintea
Pa rt�dului Naţional" 40. La rînidul �ău, militantul comunist Al. Dobrogeanu

Gherea afirma că, prin actul fuziunii, Partidul Ţărănesc "a capitulat"

in

faţa Partidului Naţional şi a "tră1dat inveresele maselor ţărăn�ti" 4 1 • Un alt

fruntaş al Partidului Comun�·st din Român ia aprecia că fuziunea Partidului
='J aţional cu Partidul Ţărănesc constituie "cel mai .mare succes de ptnă acum
al o li ga rh i ei 42 .
"

Pentru a aprecia în moo obiecti'V sacrificiile făcute

de ţărănişti şi a fixa

locul noului p art:Jid in viaţa politică a României, este necesa ră o an aliză attentă
a programului Partidului Naţional-Ţărănesc �i a c onj unctu r ii politice

din

anul 1 926.

Multe din prev e deril e p ro gramu l ui Partidului Naţional-Ţărănesc erau

i.dennice cu cele ale programului votat de Con:gresul Pa rtidului Ţărănesc din

oc tomb rie 1 924. Se constată, tonuşi, ooelc mooificări, adăUlgi ri şi mai ales

omisiuni care, cercetate �ndea�proape, ne conduc la concluzii semnificanive.

Progra�mul Partidului Naţional-Ţă.rănesc a.vea la ba·z ă prindpiul burghez al
.,solida:r.ităţii n aţionak', care venea în evidentă
tei de clasă" susţinut cu a n i în urmă

n.t radi'Cţic cu priillc�piul "lup

co

de ţărănişti.

În

protgrannul votat la

10

38 D. Maniu şi ai sdi trec la ţărănişti , în , . Îndre p tarea" , V I I I ( 1 9 26) , nr 236 d in 12 OC·
tombrie.
39 Surprizele ,.fuziunii" , în ,.V iitorul" , XIX ( 1 926) , n r . 5587 din 13 octombr ie.
4° Consta nt in T. Petrescu, Fuziunea naţiona l·ţărdnistă , în "Sodalismu l" , XX ( 1926),
nr. 42 d in 3 octombrie.
41 A I . Dobrogeanu- Gherea , Strtngerea rindur i lor reacţiunii româneşti, în ,.Basarabia TClşie" ,
nr. 5-6 din decembrie 1 926 (Arh . ist.- centr . a st. , fond M i n . Prop.; Naţ.-, Serv . Pren Extern>! ,
dos. 8 , {. 38).
4 2 I . M ateescu Apropierea averesi:ano·naţ iona l•ţărănistă , in : " La ·Federation J3alcanique"
I II ( 1 927), nr. 59 din 1 ianuarie.
'

·

·

·

•

,·
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octombrie 1 926 43 nu se preconizează abrogarea Constituţiei din 1 923, pe care
la vremea res pec tlivă ţărăniştti şi naţionalii o declaralseră "•de drep t nulă".
Aceasta era o seflioasă abldicare, Întrutât recunoaşterea Con•stituţiei însemn a
acceptarea întregii legisl aţi i elaborate pe baza acesteia, inclusiv a legii electo
rale d in martie 1 926. În programu'l Partiidu1ui Naţional-Ţărănesc nu se mai
vorbea - ca în programul din 1 924 al Pa midului Ţărăne!lc - desp re des
fi i nţ a rea stării ·de asediu, a cenzuflii, Încetarea urtrnăririior politia: ş. a., ceea
ce a r a tă că liderii naţional-ţărăneşti îşi re ze PV au dreptul de a utiliza aceste
m ij lo a c e nedemocratic·e Împotriva cla·sei muncitoare. S-a suprilmat p a rtea ref,e
r itoare la puterea legiuitoare ( care conţinea unele idei înaintate, ca dreptul de
vot şi pen t r u femei, reprezentare prop o rţion al ă, referendum, deSJf i in�ţa rea Sena
tului). Lipsea, de asemenea, C CIIp itolul opriiVi·tor la pu te rea executiv ă , (care pre
coniza o precizare a p r erogat i ve l o r rege lu i , pentru ca acesta să nu mai abuzeze
de ele). A·cea.s ta pen t r u că naţional-ţărăniştii nu urm ăreau "realizarea demo
c r a ţi ei pe bazele a:cti·v i tăţ i i ma'Sel.or ·lar�gi populare, oi v en i rea la putere p rin
graţia regelu i " 44. În p ro:ga r m ul Pa rtidu'l ui N a ţional-Ţărăn'fiSlC nu se vor�bea
despre r eo rg an i•z a rea po li ţ iei şi jan'Ci a nmerie i , noul .p a rt rd acc f1PtiÎ:nd siwaţia
existent ă. Ţă ră n i şti i au renu n ţ a.t la ckzrdera t ul desfiinţăDii trihun·alelor excep
ţ i ona le, precum şi la acela al completări� in9truoţi ei miLitare prin exerciţii
îna·inte şi după terminarea •stagiu'lui militar.
Toate acestea n u erau simple omisiuni, ci evirlenţiau o întreagă concepţie
po li tic ă, la temel ia căreia stă.t ea p ri ncipiul continui<t�ii în opera de guvernă
mînt şi eventuala utilizare a aparatului de stat contra luptei revoluţionare a
maselor. Astfel, ţă ră n i şti i Şteflgeau cu buretele muhe din dec la raţi i le făcute
în pa rlament şi la întrun�ri ,publ i!Ce, procum •şi unele puncte îna inta re din
p rog ramu l Partidului Tă ră n csc . Noul •parn�d se deosebea de ,Partidul Naţional 
Liberal p ri n accentul mai mare ,pe care-I .pu ne a pe respec t area regimu lui pa r
l a.menta r- cons titu ţiona l existent şi in primul druei pe libertatea alegeri.lor .
Ţărăni�tii au făcut com:esii serioa•se şi în pflitvilllţa p rogra mul'1.1i economic.

Partidul Naţional-Ţărănesc îşi propunea revizuirea "administrativă a modului
de aplicare a .reformei agrare", pentru a înlătu ra abuzurile sălv:îr:şite, precum
şi "revizuirea leg.islativă a acestei legi la timpul oportJun convenit Îlmpreună"
În scop u l de a eli1mi na "dispoziţii�e eXJCepţi onale cu caracter person,a.\, care
:privesc mai ales moşiile areruda<te" şi de a reduce •pr01prietăţile n earenrlate la
43

Vez i : Programul Partidului Naţional· Ţărănesc, in Princip i i le , programul şi statutul votate

de c;o'ILgrese le extraordiMre pentru ratificarea fuliunii partidelor naţional şi ţărănesc la 1 O octom·
brie 1 926 în Bucureşt i , Tipografia Reforma socială, Bucureşti (f.a .).
H I. Podpolhicu , Al doilea mare partid de guvernămînt, sau frontul unic a l maselor mun ·
c itoreşti , in ,.Lupta de clasă", I (1 926), nr. 2-6 (fără Jună).
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1 00 ha, Iar fermele la 25 0-- 5 00 ha 45 . :\ şa-zisa revizuire pc calc l eg i s la tivă era
dema�ogie, Întrudt no•i cxproprieri nu se puteau fa!cc decît după •modificarea
Constitnţiej, fapt ,pe care naţional-ţărăniştii n u-l aveau în vddere. V. Macl
gcaru spunea lui C. A ngc t o ian.u că ţărăn iştii a•u ·in'5istat pentr.u introducerea
acestui paragraf Î n program ca să nu se spună că au primit fuziunea " fără o
vorbă d espre expropriere" 46. I . M an iu a a•c ceptat Jomwla Cl.liprin:să în pro
gramul noulu,i partid intruci t aprctcia că astJfel Partidu l Naţion al -Ţărăn osc
va obţine mai uşor voturile ţărănmn�i. Pentru a linişti pe cei tem ăt o r i, I . Maniu
ţinea să precizeze că rcvizuirea legisl at ivă a refo11mei agrare " nu intră Între
problemele actuale ale p olitiaii noastre" 47, i ar Al. Vai da-Voiev.od declara că
nu poa te fi "decît o stalbi.Jita.te în ohe5ti.i le de ,proprietate rurală" 48 . Aşadar,
ţărăniştii ren u nţa•se ră la un punct ·cardinal d in programul lor, datorită căruia
dştigaseră încrederea .unei mari părţi a ţărăni1111ii.

o

Pentru a sublinia şi mai mult p o l it i c a ",p orţi lo r desch ise " , pe care Înţe
l egea să o ;promoveze Paruidul Naţional-Ţărănesc, În program s-a i n t rodus
un c ap itol special p ri•vind "oolaJborarea cu capÎ'tal•ul st răi n " . O asemenea
politică avea să dU'că la rezu l tate economice dc7.ast ruoase, la accen tuarea
dependen ţei României faţă de •C<!lpitali�tii s tră i ni .

SemnifiiC at•iv ni se pare �i f<liptul că paragralu'l din prog raJ111u l Partidului
înainta.te, ca
alianţa Între c l asa muncit.oare şi tărănime, socializarea unor întreprinderi) a
fo st înlocuit cu unul intitulat polit ica •muncitorească (în care se fă·ceau referiri
numai la imbunătăţÎrea :situaţiei eoonom i•ce a cla�sei m uncito a re) .

Ţărănesc privitor la politica socială (care conţinea unele ,i1dei

Se poate conchide că programul Pa rtidu l u i Na�ţ ional-Ţărăne�c r<:�prezenta

u n s e ri o s pas �n apoi faţă de programul

Partidului Ţărănesc

din 1 924, care, la

rîndul să.u abandonase multe din preve!derile raJdircale din ant<:�prmectul de
program din 1 92 1 . Aceste renunţări n u se datorau doar unor insuJfi•cienţe ideo
logice sau tendintei opo rtuniste a Liderilor Parti•dului Ţărănesc. Ele aveau o
bază obiect•ivă: fiind expresia politică a burgheziei rurale, Parti•dul Ţără.nesc,
d upă lungi oscila ţii şi căutări, a sf,irşit prin a accepta colaborarea (care in•senma
o subo rdon are) •Cu burghezia oră:şenea•scă - r ep rez enltată de Par!J�dul Naţio
nal - în vetderea ·conso��dării orînduirii capitaliste.
45

Programul Partidului Naţional-Ţărănesc, loc . cit . , p. 9 .
48 C . Argecoianu, o p . cit., dos. 8596, f. 126.

47

· fn juru l programului economii: a l noului partid. Declaraţiile d - lui Iuliu Mq:niu, în

"Patria", VIII (1926), nr. 230 din 20 octombrie.
48 . D · l Vaida Voievod. despre noul partid, in "Ade\ ăru l " , XXXIX -( 1 926), nr. 13 1,36 din
13 octombrie.
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Partidul Naţional-Ţărănesc avea un program care conţinea şi o seam ă de
revendicări în înfăptuirea cărora erau i n te r es at e l argi categorii sociale. Cele mai

multe dintre acestea erau îmă va,gi, serbede. C. A rge to i an u tşi eXJprim.a opinia
Naţional-Ţă ră ne9C Î n mînă " se p utea păşi, indi

'Că cu programul P a r tid ul•u i

ferent, ·spr e d re a�pta sau s,pre snin1ga" 49. Dar, în frun tea acestui partid se afl a

l. M an i·u, care "era el Însuşi mai mult dedt un pr.o.g ram "

50

cum pra'c tic a a demo nst rat -o , nu s-a păşit doch �re d rea�p < a.

, a s t fel inclt, aşa

În t reaga istorie a Partidului Naţional-Ţărănesc a fost străbă1tută de mari

frămîntări interne, la a căror geneză se afla modul în care s-a înfăptuit fuziu
nea din octombrie 1 926. Acest I.uc r u era firesc, Întrucît a l ă tu r i de oameni cu

ved er i democratice (P. B.uj o r , C. I. P a nho n , M. Ralea, M. GheLmegeanu, P.
se

Andrei)

afl au ari·SJtocraţi de S>i nge şi �nldire (M. CantacuZIÎno, P. Brătă

şanu , Gh. Lucasievici ) . La nivelul organizaţiilor judeţene au existat necontenit
f r iq iu n i

Între a�piranţii la func·ţ.Îi şi demnităţi. La

o

p ri vi re m'ai at en t ă a

organizaţiei Partidului Naţional-Ţărănesc putem constata că aceasta era de
f apt seqionată În două, că între "naţionali" şi " ţărănişti" au existat dispute

cvasi!permanente. Alunecarea tot mai spre d reapt a a partid ulru i , modul în care

el era condus de I. Manriu , precum şi atmoslfera din i n teriorul a'C'estui par-ti·d,
au d eterm inat pe u nii fruntaşi remarcaJb ili ai fostu lu i Partid Ţărănesc să pără
sească Partidul Naţion•a l-Ţărănesc. E ste ·cazul d r-ului N. LUJpu ( 1 927), al lui
C. Stere ( 1 930) şi a lrui Gr. I un ia n ( 1 932). Nu este l�psit de semnificaţie fap
tul că toţi foştii ţă r ăn i şt i au părăsit .Partiduf N aţÎonal-Ţărănesc de pe po z iţii
d e stîng a şi că ci au întemeiat noi p art i•de care... şi propuneau să rei a firul
activităţii Par.ti:du k1i Ţărăne�c, î n trer up t p rin fuziunea sa din oct omlb r i'C 1 926.

Imemeierea Partridului ="J aţional-Ţă r �nes c a rep rezent a·t un momen t d e

seamă în viaţa po li tic ă a R om ân ie i : s-a produs o l impez i re a ,situaţiei p l.l l i tiiCe,

p r in ·crearea unui al droi'lea mare p a r tid de guvernăJm înt care va alterna la

putere cu ·Partidul Na�ţional-Li:beral. I n aiCelaJŞi cimp, întregul front polritic

burghez s-a depl a,s a-t 9pre

dre a!pt a . Partiidul Naţional-Ţărăn�esc era

aşeza:t la

s tinga celui liberal ; el rflprezenta i n teresele unei burgihezii c u o mai slabă

putere

econ om i că

(de aci şi o r i e n t ar e a Sipre o colaborare c u •c a�p i tal u l

a unor g r.up ă ri moşiereşti, fii nd urmat de o mare paiTte a pă t u ril o r
special de ţărănime. Prin ·diSipariţia

m

străin),

i j l o c i i , în

Partidului Ţărănesc s-a produs "un ma re
pas s p re d reaJp ta al bur1gheziei op o rtun iste " 51 , care a avut ca efect o mai
48

:;o

C. Argetoianu , op. cit . , f. 124 .

Stanciu Stoian, Fazele dezvoltării ţdrăn ismului in România , p. 30.
"1 Fuziunea, în "Cultura proletari", 1 ( 1 926}, nr . 2 din 1 5 octombrie.

https://biblioteca-digitala.ro

IOAN SCURTU

282

p recisă dcl�mitarc Între or.g anizaţ�Î·i le 1politi•cc ale clasei muncitoare şi cele ale

bu�eziei.

Curînd după Întemeierea sa, Partidul Naţional-Ţărănesc a început o v ie
agita·ţie pol itic ă În rîndul maselor pen tru a face ,presi,un i a·s upra factorului
consti<tuţional in vederea ohemării sa le la ·guvern. Punctul culmin'ant al acestei
ag'i:ta.ţii 1-a constituit adun a rea din mai 1 928 de la Alba-Iulia, În u rma cărei a
Partidul Naţional-Ţărănesc şi-a netezi t d rum u l �pre putere. Aj uns la guvern
în toamna acel ui aşi an, Partidul Naţional-Ţără nesc a spriji n ilt grup a•rea bur
gheză pe care o reprezenta, a promovat o politică nepopulară şi a n t i munci
torea:ocă, a înfeudat ţara c a�pi t a·lulu i străin. Guvernarea naţional-ţărăni·stă a
provocat o mare dezamăgire tn rÎn!dul maselor care unma·!;cră acest pa rtid.
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DIE VEREINIGUNG DER NATIONALEN PARTEI
MIT DER BAUERNPARTEI.
DIE GRONDUNG DER NATIONALEN BAUERNPARTEI
(ZUSAMMENFASSUNG)

Die Vereinigung cler Nationalen Partei mit cler Bauernpartei und die
GrUndung cler Nationalen Bauernpartei war ein wichtiges Ereignis in cler
politischen Geschichte Rumăniens in cler Zeit zwischen den beiden Welt
kriegen.
Nach "·icderholten Vereinigungsversuchen gclang cs als Folge cler Ver
handlungen zwischen Iuliu Maniu - dem Fiihrer cler Nationalen Partei und Ion Mihalache - dem Ftihrer cler Bauernpartei - in den Monaten
Juli - September 1 926 zu einem vollstăndigen Einvernchmen zu gelangen,
sowohl in Bezug auf das Programm, als auch betreffend dcn inncren Auf
bau cler Nationalen Bauernpartei. Die Vereinigung w urde am 1 0. Oktober
1 926 auf dcm Kongress cler Nationalen Partci sowic auf dem cler Bauern
partei ratifizicrt.
Die Vercinigung wurdc auf Grund eines Kompromisscs geschlossen. Aus
cincr aufmcrksamen Untersuchung des Programms cler neuen Partei geht
hervor, dass dabei die Bauernpartci mehr Zugestandnissc gcmacht bat.
Durch das Verschwinden cler Bauernpartei ruckte die ganze Front cler
rumănischcn Bourgeoisie nach rechts und es zeichncte sich cine klarcre Ab
grcnzung zwischen den politischen Organisationen cler Arbeiterklasse und
jenen cler Bourgeoisie ab. Die GrUndung cler Nationalen Bauernpartei fi.ihrte
zur Schaffung cler zweiten grosscn biirgcrlichen politischcn Partci, die făhig
\\ ar, clic National-Liberalc Pal'tci von cler Rcgierung abzulosen.
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CONFLICTUL COLECTIV DE MUNCĂ
DE LA FABRICA DE STICLARIE "HONTERUS"-BRAŞOV ( 1925)
de GHEORGHE ŞELARU

La mai puţin de un deceniu de la desăvîr�irea unităţii statului nostru,
Incepeau să apară vizibile modificări în raportul de forţă dintre burghezie �i
proletariat. D acă În perioada anilor 1 9 1 8- 1 92 1 proletariatul trecea printr-un
avint revolu�ionar, În c are trăsătura dominantă em continua sa organizare,
după această dată el a trecut printr-o perioadă de reflux revoluţionar, datorat
stabilizării relative a regimului social-economic burghez. în acest timp " mi�ca
rca revendicativă a clasei muncitoare a scăzut în intensitate în comparaţie cu
anii anteriori. La acestea s-a adăugat �i situaţia dificilă existentă în mi�carca
muncitorească prin scindarea sindicatelor, lipsa unităţii politice, scoaterea
partidului comunist În afara legii" 1 • în ciuda acestor condiţii grele în care
t rebuia să activeze partidul, mişcarea revendicativă se caracterizeaz.ă prin con
tinuitate şi fermitate. A rma cea mai importa ntă În arsenalul for melor de luptă
a proietariatului continua să fie greva, că reia i s-au adăugat numeroase alte
iorme ale luptei de clasă, printre care au fost şi conflictele colective de muncă
din întreprinderi. De obicei, conflictele de muncă erau strîns legate de modul
În care erau respectate contractele dintre muncitori şi patroni, de felul în
care legile muncii În vigoare erau puse În aplicare. Încă din perioada avintului
revoluţionar, statul burghez a fost nevoit să adopte legislaţia muncii, adevărat
.,instnunent de reglementare a raporturilor dintre muncă şi capital" 2, legislaţie
impusă de mişcarea revendicativă a muncitorilor, de însăşi cerinţele dezvoltări i
�tx:iale. Dar "legislaţia muncii avea un pronunţat caracter de clasă, era în
mare parte demagogid şi contradictorie . . . " 3. Fiind singurul mi j loc legal de
1 Nicolae Petreanu , Masa rotundd, în "Anale d e istorie", Anul XVI , nr .

1 08- 109.

6 , 1970,

p.

2 Ilie Ceauşescu, Din istoria contractului colectiv in România, Edit. politică, Bucureşti,

1970, p . 8-9.

3 Ilie Ceauşescu, Masa rotundd , în "Anale de istorie" , Anul XVI, nr. 6, 1970 , p . 100- 1 0 1 .
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reglementare a relaţiilor de muncă În Întreprinderile capitaliste, legile muncii
erau întotdeauna invocate de muncitori în timpul conflictelor lor cu patronii.
De aceea, În dorinţa de a surprinde cît mai complet fenomenul luptei revcn
dicative a muncitorilor braşoveni, în cele ce urmează ne vom ocupa de
conflictul colectiv de muncă ce a izbucnit în 1 925 la Fabrica de sticlăric
"Honterus" din B raşov, pentru că acest diferend a pu rtat în si n e trăsăturile
caracteristice ale procesului revoluţionar din perioada refluxului pe care l-a
cunoscut mişcarea muncitorească. Semnificaţia acestui conflict nu poate fi sesi
zată dacă se ia ca o aqiune izolată. De aceea, amintim că în c adrul industriei
ceramicii şi stidăriei din România, în anul 1 925 au izbucnit 1 8 conflicte de
muncă, dintre care 1 5 au fost în Transilvan�a 4• M o tivele declanşării acestor
conflicte nu s-au limitat numai la situaţia grea a maselor, ci au îmbrăcat o
multitudine de oauze, fiecare conflict colectiv de muncă avînd un specific al
s ă u s. Multe din aceste motive au fost nesatisfacerea cererilor de sporire a
salariilor, refuzul patronilor de <a reduce numărul orelor de lucru, �o
echitabila reglementare a muncii 6• Prin aceste conflicte muncitorii obli
gau patronii să le legifereze drepturile lor sacre, fără de care nu
puteau să participe la procesul de producţie 7 • Acesta era motivul pen
tru care în anul 1925 numeroase întreprinderi particulare din j udeţul
Braşov au cunoscut fenomenul conflictelor colective de muncă, în
cele de stat aceste acţiuni fiind oprite prin lege. Astfel, în ziua d e 6 apri
lie 1 925 au declanşat conflicte colective de muncă, În scopul sporirii salariilor
şi încheierii unor convenţii colective de muncă, m uncitorii şi salariaţii din cele
1 2 ateliere de croitorie existente în B raşov 8 şi din cele trei fabrici de mobilă
şi împletituri 9. La 7 aprilie 1 925 au declanşat o acţiune asemănătoare sala
riaţii a şapte restaul'ante din Braşov 10, ca a doua zi să izbucnească conflicte
de muncă la Fabrica de bere Carol Czell, l a Fabrica d e surogat de cafea din
Dîrste 1 1, la Fabrica de hîrtie Zărneşti 12, la fabricile de postlav W. Thellman,
4 Conflictele colective de muncă din 1 925, Bucureşt i, 1926 , p . 29.
" Ilie Ceauşescu, op. cit. , p . 29.

8 Conflictele colective de muncă din 1 925, p . 29.
1

Ilie Ceauşescu, op. cit. , p . 100.

8 Conflictele colective de muncă din 1 925, p . 102- 103 .

8 Ibidem, p. 104- 105 .

Au participat 1 30 de muncitor i , intre care s-au inrolat toţi sindi·

caliştii.

1 0 Ibidem , p. 134-- 1 3 5 .
11 Ibidem , p . 95 .
12 Ibidem , p. 1 16- 1 17 . La fabrica de hîrtie din Zărneşti au participat 428 de muncitori,
care nu obţinut o prelungire cu încă un an a vechii convenţ ii şi li s-au mărit salariile cu 5 la
sută .
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Scherg şi Gh. Faith 13, la R afinăria Photogen din B raşov 14. In lista acţiunilor
revendicative de acest gen se mai numără �i conflictele colective de muncă
izbucni-te la 22 iunie 1 925 în tipografiile "Unirea" , "Gutenberg" , " 1 . Gătt �i
fiii" şi "Grtinfeld" 15, şi la 30 iunie în Fabrica de celuloză din Zărneşti 16.
Anali;dnd aceste aspecte, conclu�iile se desprind de la sine: frecvenţa
�� aproape simultaneitatea acţiunilor revendicative care au izbucnit la B ra�ov
în anul 1 925 probează o anumită efervescenţă revolu�ionară care exista prin
tre muncitorii şi salariaţii d iverselor întreprinderi şi !ins tituţii Asemănarea
metodelor de acţiune, pn.><:um şi fennitatea .cu care şi-au exprimat revendică
rile, subliniază c aracterul conştient, premeditat al acestor acţiună, confirmînd
adevărul că nu patronii făceau concesii, ci muncitorii singuri îşi cucereau
drepturile. De aceea, acţiunea Întreprinsă în ·i1a rna anului 1 925 de către mun
citorii fabricii de sticlărie "Honterus" nu este un fenomen izolat, ci se inte
grează organic în rîndul acţiunilor similare din judeţ. .Această întreprindere,
situată lîngă F1<1ib rica de ciment 17, a fost fondată în luna septembrie ·a anu
lui 1 9 1 9, ca o societate anonimă. Ritmul dezvoltării sale era destul de lent
dacă judecăm după fapwl că în 1 922 fabrica avea 1 5 0 de salariaţi 18, iar
în 1 925 un număr de 344, dintre care doar 1 29 calificaţi 19• Întreprinderea
era dotată cu două cuptoare, iar materia primă - nisipul cuarţos - se im
porta din Cehoslovacia, Polonia şi Germania 20. Din totalul de 344 de sala
riaţi, 1 67 erau muncitori, în majoritate femei şi minori 21, adică mînă de
lucru ieftină şi inofensivă În cazuri de confl�cte de muncă . Acestui aspect al
exploatării nemiloase la care erau supuşi muncitorii întreprinderii i se mai
adăugau altele, legate de specificul locului de muncă . Este vorba de condi
ţiile grele de lucru datol"late înapoierii tehnice a întreprinderii, dldurii exce--- - - - · - --

13 Ibidem, p . 100- - 10 1 . Au participat 67 1 de salariaţi şi au obţinut un re:ultat ascmăn;i tor
celor de la fabrica de hîrtie din Zărneşti .

14 Ibidem , p . 1 16- 1 17 . Au partic ipat J O I muncitori şi un o b• i n u t :�:u itate asemănătoare
celor de la Fabrica de hîrtie d in Zărneşti ş i fabricile de postav b raşovent;,
n Ibidem , p. 1 22-- 1 23 . Au participat H2 salariaţi.
1 8 Ibidem, p . 1 18- 1 19 . Au participat 550 de muncitori şi "u obţinut un spor de 1 la
sută la salariu , li s-au anulat toate amenz ile, li s-au acordat ajutoare alimentare sub fonnă bă
nească şi a fost încheiată o nouă convenţie co lectivă pe 6 lun i.
. 17 Alexandru Petit, Braşovul şi imprejurim ile, Braşov , 1 922 , p. 5 8 .
1 8 Idem , Monografia judeţului ş i oraşului Braşov, Braşov, 1 922 , p. 85 .
19 Arh . st. Braşov, Fondul Chestura poliţiei, Serviciul judiciAr, dosar nr. 8/ 1 925 , filele
28-28v.
20
Alexandru Petit, op . cit. , p. 85 .
21 Arh. st. Braşov , loc. cit. , fila 28 v . Din acest document reiese că 100 de salariaţi erau
femei , dar dintre ele numai 54 depăşeau vîrsta de 18 ani. Ceilalţi erau : 4 copii sub
1 4 an i , 63 intre 14 ş i 18 ani. 177 de muncitori care depăşeau v îrsta de 1� ani.
.
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s1vc generate În timpul procesului de fabricaţie a sticlei, la care se adăuga
scumpetea care creştea zilnic pe piaţă 22 .
Prin contractul colectiv Încheiat la 1 4 august 1 924, patronii se obliga
seră să mai angajeze cîte doi oameni în locurile de muncă cele mai grele,
să le plătească muncitorilor o indemnizaţie suplimentară pentru iluminat �i
încălzit, să studieze periodic cursul preţurilor, pentru a stabili salariul în con
cordanţă cu fluctuaţ.ia pieţei 23• Erau prevederi, în acest contract, �re asi
gur:au muncitorilor un minim de existenţă, cît să-şi refacă forţ a de muncă,
pentru a o revinde la un preţ derizoriu aceloraşi eX!ploatatori. în tendinţa
lor de a intensifica exploatarea muncitorilor, patronii nu numai că nu-şi res
pecuau obligaţiile înscrise în contract, dar profitau de orice prilej pentru a
comite abuzuri care să reducă din veniturile muncitorilor. Astfel, sub diverse
pretexte nu-şi respectau obligaţia de a plăti muncitorilor sal�ariul convenit pri n
contract, au sistat plata indemnizaţiei pentru lumină şi căldură, au scăzut
pînă la 50 la sută din sahuiile muncitorilor pentru scida spartă ; de multe
ori er:au refuzate, sub diferite pretexte, articole gata fabricate, ceea ce diminu a
cîştigul muncitorilor 24• Deşi lucrau Într-o căldură toridă, care-i supunea pc
muncitori unui proces continuu de deshidratarc, direqiunea fabricii refuza să
repare pînă şi singura fîntînă din care se aprovizionau muncitorii, astfel că
în lipsa apei potabile, ei erau nevoiţi să şi-o procure dintr-o gîrlă infestată de
microbi 25•
Toate aceste aspecte constituiau dovezi grăitoare a încălcării de către
patroni a contractului colectiv, fapt pentru care 5 1 de muncitori organizaţi
în sindicat oo formulat la 6 februarie 1 925 o plîngere în 9 puncte 26, pe care
au adresat-o Inspectoratului Muncii din Braşov, singurul organ căruia aveau
dreptul să i se plingă .de nedreptăţile wferite din partea patronilor. ln aceeaşi
zi în care a fost formulată plîngerea celor 5 1 de muncitori, la Inspectoratul
Muncii a mai sosit o plîngere, semnată, ca şi prima, În numele tuturor mun
citorilor f:abricii, de Iohan Kolman, preşedintele sindicatului. În plîngerile lor,
m uncitorii invocau prevederile din contractul colectiv de muncă şi pretindeau
ca patronn sa le respecte. Deşi recurgeau la fonnele "legale" de reglementare
a diferendului ivit, aspectul pozitiv al acestei acţiuni a constat în aceea că
21
Lupta PCR pentru apărarea intereselor maselor muncitoare In perioada stabi lizării relative
a cap italismului (1923-1 928) , în "Anale de istorie" , Anul li, nr. 4 , iulie-august, 1 956 , p. 9 1 .
Dacă î n 1 925 salariul mediu la nivelul întregi i ţări crescuse faţă d e 1 9 1 4 d e 23 , 1 6 or i, m ijloa·

cele de subzistenţă s-au scumpit de 52 , 23 ori.
28 Arh. st. Braşov , loc. c i t . , fila 1 .
24

Ibidem.

25 Ibidem, fila 25 .
21

Ibidem, filele

1 şi 25 .
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ea marca hotărîrea muncitorilor de a se sustrage :abuzurilor şi bunului plac al
patronilor. Alcătuit din trei capitole, contractul colectiv încheiat cu un an
înainte Între muncitor�i stidari şi patroni reglementa, în cele 3 0 de articole,
cele mai importante probleme privind condiţiile de muncă, salarizarea şi altele.
Erau înscrise: ziua de muncă de 8 ore, pauzele pentru masă, concediile de
odihnă etc.27
Pentru a Înţelege mai bine importanţa contractului colectiv pentru munci
torii fabricii de st-idărie, trebuie să precizăm că din punct de vedere juridic
el "reprezintă un document, aparţinînd normelor de drept, ce consfinţeşte obli
gaţiile reciproce . . . între un colectiv de muncitori organizaţii şi o întreprindere
sau instituţie, ca persoană juridică" 28• Dar mai constituia şi un aspect al
impunerii voinţei muncitorilor; de aceea, din punct de vedere istoric, con
tractul colectiv "reprezintă un fenomen al istoriei României de însemnătate
covîrşitoare. El face parte în mod inseparabil din istoria patriei şi a mişcării
muncitoreşti" 29.
Pentru muncitorii s�idari din Braşov, contractul colectiv de muncă con
stituia un instrument de luptă pentru uşurarea condiţiilor lor de mun·că şi de
viaţă, la care nu puteau renunţa. De aceea, Inspectoratul Muncii din Braşo\·
nu putea neglija aceste plîngeri primite din partea muncitorilor stidari. In
consecinţă, Inspectoratul a st�bilit ca ziua de 1 3 februarie 1 925 să fie dM:a de
îndlnire Între reprezentanţii muncitorilor şi patronilor, pentru a duce trata
tive de împăciuire. Pcin aceasta a fost decLarată în mod oficial declanşarea
conflictului colectiv de muncă la Fabrica de sticlărie "Honterus" din Braşov.
În aceeaşi zi în care au fost înşt�inţaţi de data la care se vor desfăşura trata
tivele, un llJUrnăr de 57 de muncitori 30 au împuternicit prin mandat pe cinci
tovarăşi ai lor, în frunte cu Iohan Kolman, preşedintele sindicarului, ca să-i
reprezinte la trautive. Aceştia au primit o citaţie, ca şi conducerea întreprin
derii, să se prezinte în zioo de 1 3 februarie 1 925, ora 1 O în localul Inspec
toratului Muncii din strada Porţii nr. 25, să ia parte la tratativele de apla
nare a conflictului colectiv de muncă 3 1 . Prevăzind un eventual cîştig de cauză
al muncitorilor, conducerea f1abricii a trerut la împiedicarea reprezentanţilor
muncitorilor de a se prezenta la tratative. Astfel, în ziua de 1 2 februarie,
2 7 Ibidem, filele 3-4 . ln contract se prevedea ca pentru o vechime în producţie de pînă
la 4 ani, concediul de odihnă plătit să fie de 3-4 z ile , iar pentru ceea ce depăşea această ve•
chime conced iu l să nu dureze mai mult de 7 z ile. Era încă un aspect al exploatării la care erau

supuşi muncitorii.
28
llie Ceauşescu, D i n istOTia contractului colectiv în România , Ed it . politicii., Bucureşti,
1970, p . 14 .

28 Ibidem.

ao
19

Il
-

Arh . st. Braşov, loc . c it . , fila 1 1 .
Ibidem, fila 9 .

Cumidava

https://biblioteca-digitala.ro

290

GHEOllGHE ŞELAJ!lU

chemat în biroul tehnic pe I ohan Kolman
de lega ţiei muncitorilor, în d emnînd u - i să nu
ma i meargă la t rat ati ve a dona zi, Întrucît a.cest ea s-ar fi amînat pentru o
altă dată, care va fi anunţată de I n spoc to ra t 32. A cea s ta nu era d ecî.t o încer
care pe r fid ă de a-i face pe mun c i t o ri î n ş-iş i vinovaţi de eşec u l tratati velor.

I a r o li n y , funcţionar al fab ricii, 1-a
şi pc l a n Lin tzmcycr, membri ai

Dar delegaţii 1mmcitorilor au refuzat categoric �i s-au prezentat la tratative,

deşi re p reze n t a n ţii conducerii f a b r i c i i

.:lll

absentat. Lipsa acestora a

fost de
fel tratativele vor
ca patronii să treacă l a contra
ofen sivă. Î ntr-adevăr, ci au recu rs la intimidarea m u nc ito ri lor , prezc n tî n du -l e
spec t ru l concedierii. Astfel, a u decis ca un nu mă r de 32 m u n c i to ri să fie con
cedia•.i exact din data de U feb rua ri e 1 925, cind u rm a să aibă loc tratati vele
l a lnspec t or3t u l Muncii. Î n fruntea listei se afla însuşi I ohan Kolman, preşe
dintele sin :! icatului, alături de În că doi dintre cei cinci d ele g a ţi l a t r a tative,
l oan R ozin �i Lukao; Tahlmeycr 33. C o m p o n en ţ a listei m a i avea şi 11ltă semni 
fi ca ţ i e . Pri:1 concedierca a trei dintre cei mai i m p o rtan ţi reprezentanţi ai mu n 

o altă manevră tactică, pentru că ştiau
trebui să fie a m în a te pentru un t i m p suficient
fa pt

că în acest

cito rilor, patronii credeau că a �·eştia nu vor mai avea cine să-i repreZ'inte l a
tra tativ e l e care s-au amînt pentru z i u a de

1 7 feb r u a r ie. De asemenea, prin

patronii

sperau să abată aten ţia

munci t o r il o r

de la
p ri v itor la salari i
şi condiţii de muncă . Cu toate acestea, l a trativele din 1 7 februarie dele
gaţia muncitorilor s-a prezentat Î n aceeaşi com po ne n ţă , din p a r tea conducerii
p rezc n t î n du - se însuşi directorul fabricii, dr. O. Schier. Dintru început delegaţii
mu nc i to ril o r au ce rut să se soluţioneze p rob lem a c o n ced ic rii celor peste 30 de
m u n c itori înaintea revendicărilor care au făcut iniţial obiectul memoriului lor.
Susţinînd că restrîn gerea volumului de producţie e ste cauza concedierilor anun 
ţate, d irectorul fabricii masca cu acest fals mouiv inten ţiil e de a-i dezbina pe
m uncitori. El i- a pus pe delega ţ ii muncitorilor în fava unei al terna ti ve al
cărui conţinut diversionist aceştia nu 1-au sesizat. I-a făcut să Înţeleagă că
numărul celor a nun ţ a ţi cu concedierea ar putea scădea pe seama muncitori
lor cu cetăţenie străină. Într-adevăr în Fabrica de sticlărie " Honterus"
din B r aş o v existau 49 de lucrători supuşi străini 34, fenomen pe care 1-au
cunoscut multe din În t repri nderile industriale din ţară, ca u rma re a nevoii
de mînă de lucru calificată după p rimul război mondial 35• Importul acestei
fo rţe de muncă din străi nă t ate, mai ales pentru industri,a sticlăriei, era motivat
concedicrile anunţate,

re ve nd1c ă ril e lor le ga te de respectarea contractului c o l ec ti v

32

Ibidem, fila 1 2 .
Ibidem, fila 23 .
34 Ibidem, fila 33.
3" Lucrdtorii strdini din intreprinderile industriale, în "Buletinul Muncii, Cooperaţiei şi
Asigurărilor Sociale" , Anul VI , nr_ 3-4-5 , din martie-aprilie·mai 1925 , p. 163 .
33
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de oficialităţi prin aceea că formarea propriilor noa!iltre cadre "reclamă timp
de generaţii" 36• De fapt, insă, acest impon mai constituia şi un mijloc de a
contracara acţiunile unite ale muncitorilor împotriva patronilor. Lăsîndu-se
prinşi în momeala întinsă de patror.i, delegaţii muncitorilor au pretins ca să
se menţină în lucru măcar o parte din salariaţii cetăţeni români anunţaţi c u

concedierea, pe seama cetăţenilor străini 3 7 . Prin aceastta se puneau în evidenţ ă
încă o dată limitele sindicatelor reformiste, la care em afiliat şi sindicatul
muncitorilor sticlari, pentru că nu au văzut natura scizionistă a soluţiei găsite
şi uitînd că şi unii şi alţii erau muncitori, că şi unii şi alţii erau exploataţi.
Aşa

se

explică de ce în timpul tratativelor cu reprezentJanţii patronilor, dele

gaţii rrwndtorilor s ....au impotmolit în iţele unor adevărate negocieri privind
numărul celor l:are trebuiau să plece ori să rămînă. Fără a ceda în privinţa
concedierilor, directorul fabricii a consimţit, totuşi, să ia în considerare cele
lalte puncte ale plîngerilor muncitorilor. Revizuirea sal.ariilor nu avea să se
facă retroactiv, ci numai pentru viitor, iar celelalte drept uri prevăzute În
contract urmau să fie acordate întocmai 38• Acest compromis, însă, n-a însem
nat şi victoria patronilor, pentru că dele�aţii muncitorilor nu au renunţat

la punctul lor

de vedere pr.i vind concedierile. Mulţ.i dintre muncitorii stidari
au refuzat să înceteze lucrul şi să părăsooscă fabrica 39, iar unii au început
chiar să producă patronilor pagube m Merialc, dist11ugînd bunuri ale fabricii 40.
De teamă ca diferendul dintre muncitorii şi patronii tabricii de sticlărie
să nu evalueze în grevă, sau să îmbrace alte forme, I nspectoratul Muncii din
Braşov cerea, la 24 februarie, instrucţiuni de la directorul general din Minis
terul Munciă, arădnd că "un singur punct a mai rămas în litigiu şi acest
punct

a

fost deferit Ministerului Muncii pentru a fi soluţionat şi anume :

concedierea unor lucrători cetăţeni români" 41• Cu această ocazie, Inspectoratul

îşi exprima teama că acest conflict "poate reveni însă dacă răspunsul Ministe

rului în care lucrătorii au pus toată nădejdea va fi soluţionat nefavorabil lor

în privinţa concedierilor anunţate de Întreprindere" 42• Acest avertisment se
baza pe tot mai desele plîngeri adresate individ\113.1 sau colectiv de către

muncitori Inspectoratului, în care iscăleau atît lucrătorii cetăţeni români, cît
ş1 supuşii străini 43. Faţă de ·acest început de realizare a unităţii intre mun38 Ibidem , p. 164- · 1 65 .
87

Arh. st. Braşov , loc . cit., filele 19-2 1 .

38 Ibidem, filele 2 1-22 .
8'

Ibidem ,
Ibidem,
Ibidem,
41 Ibidem,
6 3 Ibidem,
4°
41

filele 37-38.
filele 4 1-44 .
fila 3 3 .
fi la 3 2 .
fila 4 9 .

https://biblioteca-digitala.ro

292

GHEORGHE SELARL:

citori, Inspectoracul Muncii adresa îngrijora.t Mini,stemlui rugămintea să decidă
asupra mijloacelor de aplanare a conflictului 44 • Abia la 6 martie sosi tele
grama tn care directorul general din Minisrteru l Muncii decidea "oa şapte lu
crători indigeni să fie menţinuţi în serviciu de către Fabrica Honterus în locul
sau pe lîngă lucrătorii similari străini de la acea întreprindere" 45 • In aceeaşi
zi, Inspectorotul făcu cunoscută direcţiei fabricii hotărîrea ministerului, indi
cînd chiar şi nwnele celor care pot fi concediaţi şi care pot fi menţinuţi. în
lucru 46. Dar conducerea fabricii modifică listele propuse d e inspectorat, orien
tîndu-se după criteriul rolului avut de fiecare în conflictul colectiv care se
apl1ana. Astfel, Iohan Kolman, Lukas Thalmeyer, care conduseseră delegaţia
muncitorilor la tratative, au fost concediavi, primind prin Inspectorat o sumă
de bani, ca ajutor de călătorie 47.
Cu aceasta conflictul s-a stins prin victoria parţială a munc"i torilor. Ea
ar fi · fost deplină dacă ar fi exis.tat o unitate de acţiune, dacă ar fi fost
atrase in această luptă şi femeile, dacă muncitorii cu cetăţenie română ar fi
făcut front comun cu supuşii străini. Totuşi, şi :1ceste piedici ar fi fost înlă
turate dacă asupra muncitorilor nu ar fi :1cţionat influen�a nefastă a sindicate
lor reformiste , care preconizau încadrarea acţiunilor muncitoreşti în limitele
legilor în vigoare, acceptînd să ducă tratative cu patronatul prin intermediul
Ministerului Muncii şi al organelor sale regionale şi locale. Acest conflict a
însemnat pentru muncitorii fabricii de sticlărie un prilej de a se convinge de
lipsa de valabilitate a legilor burgheze şi un t! otiv în plus c:1 pe viitor să
adopte o atitudine deschisă, neşovăielnică, bazată pe principiul luptei de
clasă, atunci cînd intreprind acţiuni revendic:1ti ve.

44 Ibidem, fila 3 6 .
4> Ibidem , fila 3 9 .
48 Ibidem , fila 4 7 .
' 7 Ibidem, fila 40 .
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DER KOLLEKTIVE ARBEITSKONFLIKT
IN DER "HONTERUS" - GLASFABRIK
IN BRAŞOV (KRONSTADT) IM JAHRE 1925
(ZUSAMMENFASSUNG)

Die Arbeiter cler Glasfabrik "Honterus" in Braşov (Kronstadt) bezeugten
ihre Unzufriedenheit den Fabriksherren gegeniiber in einer Klage dari.iber,
dass die Bcstimmungen des ein Jahr vorher abgcschlossencn Kollektivvertrages
nicht eingehaltcn wiirden. Der Verfasser reiht diesen Arbeitskonflikt als Form
des Klassenkampfcs organăsch in die Arbeiterbcwegung Rumăniens ein, rauf
dercn Entwicklung im Jahrc 1 925 cr cingeht.
Die Missbrăuchc cler Fabriksherren, die Nichteinhaltung cler Bedingungen
des Kollektivvertrages, die schweren Lebens- und Arbeitsbedingungen, die Dis
kriminierungen, dcnen die Arbeiter mit auslăndischer Staatsbiirgerschaft ausge
sctzt waren, clic Drohung mit Entlassung und Arbeitslosigkcit, sind fi.ir jene
Zcit typischc :\ spekte, die dcn Ausbruch des Arbeitskonflik,tes veranlrassten.
Die Arbeiter trugen nur einen teilweisen Sieg davon, d a sie den Fabriksherren
gegeniiber Entgegenkommen bewiescn und zu spăt erkannten, dass cs not
wcndig war, ihrc Fot1derungcn auf revolutionărem Wege durchzusetzen.

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

ROMÂNIA IN PRIMUL DECENIU INTERBELIC
PAR!EA A III-A*

de ARON PETRIC

Prima guvernare naţional-ţărănistă
Prima guvernare naţional-ţărănistă a început În condiţiile în care se

făceau simţite simptomele crizei economice de supraproduqie, ceea ce con

stituia, fără îndoială, un obstacol greu de trecut. În acelaşi timp, însă, ea se

bucur.a de au spi c i il e favorabile

pe care

i le o ferea adeziunea unor largi mase,

care nutreau iluzia că P.N.Ţ. va constitui inst rumemul politic capabil să în
făptuiască profunde transformări social-politice în sensul năzuinţelor lor şi
pe care programul acestui partid, atît de mul t agitat în anii de opoziţie, le
înfăţişa ca obiective

a

căror realizare nu mai putea întîrzia. Pentru aceasta,

guvernul dispunea de o impunătoare majoritate parlamentară, ca·re îl punea
la adăpost de riscul oricărei coalizări potrivnice a opoziţiei.
Anii de guvern are care

începeau,

aveau să verifice măsura În care acest

program constituia pentru conducătorii Partidului naţional-ţărănesc o preocu
pare reală, cu intenţii de realizare, sau fusese mai mult o platformă de agi
taţie sterilă, c u

caracter

politicianist, menită să netezească drumul spre putere .

În analiza acestei probleme este necesară cercetarea atît a politicii con
crete din timpul guvernării n aţional-ţărănliste, dt şi a vieţii interne a P.N.Ţ.
o

ln momentul venirii l�a guvern, Partidul n aţional-ţărănesc nu reprezenta

un itate sub raportul doctrinei şi al programului său 1 , nu se topi se ră laoLaltă

elementele burgheze provenite îndeosebi de la vechiul partid naţional cu cele
ţărăniste, fuziunea din 1 926 reprezentind în fapt un compromis, pe baza

pl atformei de luptă di�jată împotriva oligarhiei liberale.

ln această situaţie, în care lipsea o doctrină bine conturată, elementul
hotăritor în orientarea partidului îl constituiau cadrele sale de conducere.

Şi în acest domeniu, însă, fenomenul sudării nu se încheÎiase încă

-

mai ales

Între foştii con ducă tori ai Partidului naţional şi ai Partidului ţărănesc, ceea
* Partea T în Cumidaua , I I, Braşov,
1 968 , p. 3 1 1-332 ; partea a 11-a in Cumidaua, 111 ,
·
Braşov, 1 969 . 1' · 3 29 -34 6 .
1 Grigore Anghelescu , Partidul Mţional-ţdrdnesc in politica ţări i , Bucureşti , 1 944 , pasaim.
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ce îi unea cu adevărat fiind lupt a pen tru cucen rea ŞI apoi pentru păstrarea
pu te r ii
Figura centrală În Partidul naţional-ţărănesc a fost, fără îndoială, Iuliu
Maniu, care a ho tăr ît cu voinţa-i inflexibilă ce respingea orice împotrivire,
atîtea din acţiunile Întreprinse de partid şi de guvern. Forma t ca juri st la
Universitatea din Budapesta, el ·a simţit apăsarea şi dispreţu l unei s tăpîniri
străine, care i-au imprimat, odată cu energia şi tenacita tea în u nnă ri re a scopu
lui propus, şi o puter n ică ură - stăpînită din considerente tactice - unită cu
o m are doză de prefăcătorie 2• Aceste trăsături s-au comu1:1at şi mai mult În
cei douăzeci de ani petrecu ţ i la Blaj, în calitate de jurisconsult al mit ropoliei
unite, in stituţie bazată pe o str i ct ă şi rigidă i er arh ic clericală, cu un ceremo
nia! riguros şi pompos, în c a re omul era privit doar di n unghiul gradului
său. În această atm osfe ră , de care Iuliu M aniu a fost la început stăpîni t şi
influenţat, dar pe oare a a}uns În cele din urmă să o domine, s-a dezvoltat
acel cult al său pentru formă - chiar c în d aceasta era menită nu să exprime,
ci să ascundă fondul -, preţuirea ex agera tă a l e gali smulu i şi etichetei, iezui
tismul său.
Fără a-i nega unele c alităţi c a en ergi a, cunajul opiniei, calculul meticulos
în pregă ti rea unor ac ţiun i , contempo ran ii săi, printre c are şi m ul ţi colabo
ratori apropiaţi, au relevat predominarea tră să turi l or sale n e�rti ve , care s-au
făcut simţite În activitatea desfăşurată În conducerea Partidului naţ i on a l
ţă r ă n e sc.
Subliniind inconsecvenţ.a şi l ip s a de s in cerita te a lui Maniu, Constantin
Argetoianu notenă: "Etern" , "pertractator" , se tocmi a de dimineaţa pînă scar a
cu 1ntn1ştrii, cu ţărăniştii, cu ,,,ardelenii" afamaţi, cu nepoţii Boilă lacotni de
bani, cu Stere, cu mi li ta rii , cu opoziţia şi rep rezentan te le fominismului. Sin
gura lui ambiţie era să ş i dud cît m ai multă vreme baoca p rin tre stînci, să
evite coliziunile f,atale şi să nu Închidă nici o porrtiţă În urma lui" 3• In tr un
mod asemănător, dar pe baza unei mai adînci analize, ti 1n făţi şează Nicolae
Iorga în lucrarea sa asupra istoriei contemporane a României : "Fără nici o
concepţie proprie de guve rn , fără nici o metod ă care să-i aparţie, fără n ic i
un ideal oa,re în ceasurile de Întuneric să-i licărească în zare, fără acea senti
menualitatc care ţine cald sufletului omenesc, fără îndemnurile necontenite ale
unei popu l arit ăţ i care, dibaci îndrepta� spre dînsul de propaganda legendei
omului mare şi tare, nu se putea prinde de o natură an gu loasă Şi se răcia în
.

,

,

,

,



-

-

2 Constantin Stere, Documentdri şi lămuriri politice. Prelud ii : Partidul naţiOnd l.ţărănesc
·
·
şi "Ca::;ul Stere" , Bucureşti, 1 930, p. 9 1 .
3 C. Argetoianu , Pentru cei de miine. Amin tiri d i n t•remca celor de i er i , Parte;� a I V - a ,
Arhiva C.C. a l P .C.R . , Fond 1 04 , filele 1 129- 1 1 30.
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contactul c u încremenirea trupului, el credea şi mai departe În nustunea sa
pe care n-ar fi fost capabil de a o defini altfel decit prin vechi formule
u ngureşti uz,ate de veacuri. Hotărîrea aceasta nestrămutată, mare calitate, dar
şi grozav defect, impiedica de altfel orice Înţelegere cu orice alt grup" 4• Un
portret asemănător îi creionează unul dintre cei care au avut un ro1 impor 
tant În crearea Partidului ţărănesc, Constantin Stere, în capitolul intitulat în
mod semnificativ Domnul p reşedin te din lucrarea cu caracter memorialistic
intitulată Preludii: Partidul naţional ţărănesc şi "cazul Stere". Chiar dacă ţinem
seama de momentul În care a fost scrisă şi de starea de spir i t a autor ului ,
vădit ostilă celu i care p rovoca se îndepărtarea lui din partid nu pot să nu fie
reţinute o scrie de trăsături pe c are el le reliefeaza - şi în primul rînd
despotismul politic şi lipsa de sinceritate a lui Mani:u s. Astfel de trăsături s-au
făcut simţite În climatul politic general sua to rni c it în partid inclusiv in
relatiile sale cu alti conducători national-ţărănişti, cărora a căutat să le
anuleze orice tendinţă de manifestare indep e ndentă care i se păre a că îi
umbreşte autoritatea de şe f ; ele au privit cu deosebire raporturile cu unii
conducători ai fostului Partid ţărănesc ca Grigo re I unian şi Constantin Sterc,
care vor sfîrşi prin a pă răsi rîndmile P.N.Ţ.
"

"

,

,

,

Cel mai rep rezentativ exponent al " ţărănismului" în Partidul naţional
ţărănesc a fost considera,t Ion Mihalache, unul dintre vicepreşedinţii acestui
partid. Ieşit din rîndurile învăţătorilor, în conducerea cărora a aj uns apoi
datorită unei agitaţii oratorice remarcată încă în perioada dinaintea primu
lui război mondi al 6, el a devenit adept al c o ncepţ iei poporaniste fiind influen
tat îndeosebi de C. Stere.
,

,

Jn anii de puternice frămîntări ce au unTIIat primului război mondial
I . Mihalache s-a preocupat de înfiinţarea unui partid ţărănesc pe care îl vede a
la început grupat sub steagul popularităţii gene ralului A l . Averescu în cadrul
"Ligii poporului", dar apoi, dîndu şi seama de vederile reaCţionare ale aces
tuia, a renunţat la proiect, trecind la organizarea Par tidului ţărănesc ca part i d
,

,

,

-

1 N. Iorga , Supt tre i reg i , p.

4 29 ; vezi şi Istoria unei legende : Iu liu Man i u , Vă len i i de
p. 3 3 . Trăsături asemănătoare ii surpr inde şi Petre 1 . Gheaţă , care notează : "Au·
toritar pînă la hipcrtrofier.e ; . cu atitudinea &il impos i b i l ă , în care orice zvîcnitură de entuziasm
e absencă, n ivelează toate veleităţile justificate sau nu , suprimă m işcările independente şi surd i·
nează năzuinţele divergente. Prin m ij locul argumentărilor subtile, intortochiate şi obositoare,
obţine doc;jj jţate:t .p.arti;:;anilor ; iar prin .r.clativism1.1l unor si)ogisme. în care .mişună ţoate re:er
\'ele crecazâ ; i:n i sd că ' in masele "populare "(Petre I .. 'Gheaţă , Iu{iu 'Man.i u , · în "Democraţia'!,
�nul XX I , nr . 5 , mai 1 9ll , p. 53 ) .
'' C. Stere op . c-i t . , .p . 89--98 .
6 N. Iorga , op . c i t . , p. 3 25-3 2 6 .
1\ l unte , 1 93 4 ,

,

"

·
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de sine statator, avînd ca bază de dasă în principal ţărănimea, cadrele fiind
recrutate însă mai ales dintre învăţători şi preoţi 7 .
Gîndirea lui Mihalache era un amestec contradictoriu de diferite tendinţe,
de repulsie netă faţă de violenţă, de îndrăzneală a ideii îmbinată cu timidita
tea expresiei 8; totodată, el dădea dovadă de o mare doză de naivitate poli
tică, pe care iezuitismul lui Maniu a ştiut să o exploateze din plin, atît cu
prilejul fuziunii celor două partide, cît şi mai tîrziu, în anii guvernărilor naţio 
nal-ţărăniste. În partid, Mihalache era handicapat şi totodată influenţat de
erudiţia economistă a lui Virgil Madgearu, în raport cu care se simţea ca un
simplu învăţător stînd În faţa profesorului universitar ; şi, pe măsură ce spo
rea influenţa lui Maclgearu, slăbea înrîurirea ce o exercitase asupra sa
C. Stere 9, ceea ce echivala, pc phtn politic, cu îndepărtarea treptată a lui
Mihalache de radicalismul ţărănist pc care îl reprezentase acesta din urmă.
:\şa se şi explică renunţarea treptată la programul agrar pe care Mihalache îl
claborasc mai Înainte, considerînd că realizarea acestuia revenea de drept lui
Madgcaru, ca cel mai competent în problemele economice. Cedarea în faţa
autocratismului lui Maniu şi a influenţei pc care o exercita asupra sa V. Mad
�earu a mers atît de departe, încît, în 1 9.\0, cînd Sterc a fost pus într-o
situaţie dificilă, Mihalachc l-a părăsit, deşi acesta îi fusese unul dintre cei
mai apropiaţi colaboratori şi chiar mentorul său 10.
În acest fel, politicianismul şi tendinţa de parvenire care şi-au pus •tolt mai
mult amprenta pe atitudinea şi activitatea lui Mihalachc au determinat o
continuă dcpl•asarc spre dreapta a acestuia.
În activitatea Partidului naţional-ţărănesc, un rol important l-a jucat
Virgil Madgearu. Î nzestrat cu o energie deosebită, cu multă tenacitate şi
spirit organizatoric, dar şi împins de o mare ambi,ţie, el a ajuns unul din
conducătorii Partid\1lui ţărănesc, iar în 1 926 a devenit secretarul general al
P.N.Ţ., ca unul care susţinuse cu multă tenacitate fuziunea şi, pc de altă
parte, pentru a se echilibra oarecum raportul de forţe dintre cele două partide
în urma atribuirii funcţiei de preşedinte lui Iuliu Maniu.
A vînd o temeinică formaţie de cronomist, În urma studiilor de specialitate
urmate În Germania unde ş.i-a elaborat şi teza de doctorat asupm unei teme
privind industrializarea României, el susţinuse Î ncă În anul 1 9 1 5, necesitatea
dezvoltării unei industrii româneşti şi a aplicării, în acest scop, a unui regim
7 Vezi şi Pamfil Şekaru IstOria partidelor naţional. ţ4rdnist şi naţional-ţ4r4nist, voi. 1,
Edit. "Carpaţi" , Madrid , 1 963 , p. 23-26.
8 Ibidem, p. 36.
1 Pamfil Şeica:u , Un sinRuratec : C . Stere, Edit. "Carpaţi" , M adrid , 1956, p . 3 7 .
1 ° C . Stere, op . cit., p . 78-80.
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proteeţio n i st, afirmînd răspicat: " fd eea ca ţara noastră este o "ţară em ma 
mente agricol ă " nu se mai potriveşte astăzi cu realitatea " 1 1 ,
Ulterior, după primul război mondial, în c on diţ i il e în care a devenit
adeptul ţărănismului, el a susţinut primatu l a g ricultu r i i în vi a ţa economică,
motiv1ntd că de21volita rea industriei s-ar ·lovi de lipsa debu�euritor, a mater iei
prime şi a f-orţei motnitcc. El admi,tea, totuşi, nevoia unei inldustrializări par
ţiale a R'(l!mâniei, care să c up r i n,dă numai Î n trt:�prind e ril e "mi·ci şi m ij l o c i i , 'Care
să execute p r im a l·ucrare a unei întreg.i serii de produse agrrcole şi forestiere în
med i u l rural" 12, ceea ce lăsa descoperită industria grea , r amura h o tărî t o are a
de.,voltării în treg i i economii13,
In cali1t atea sa de d o ct r in ar economic de neco ntestat al Partidul ui naţio
n al-ţă ră n esc 14, el s-a bu'Cmat de î ncrederea lui M an i u, cu tot sentimentul ge
neral de ru spiciune pe care a·cesta din urmă îl nul.Jrea faţă de caldrele fostului
Partid ţărănesc. În cî ş t i gare a a'Cc9tei încrederi, care nu ech ivala totuşi cu sim
p a ti a, a cî.ntărjt muh, cu s igu ra n ţă , şi faJptul că Maidgearu a go l i t, în p ra ctic ă ,
ţ ără nism u l de conţ!Înutul său social-revoluţionar, ceea ce era în tr u totul În ve
deri le şefului P ar tidul u i n·aţional-ţărănesc şi ale •guve rn ul u i . S-a adă,ugat la
aceaJSta şi adversitatea cumună faţă de Constantin Stere 15, socotVt un clornent
incomod prin d îrzeni a C'll ca re îşi apăra părerile şi ".inca�pa'Citatea" de a se
ploca în faţa voinţei .,domnului p reşed i n t e " . ln adevăr, Constantin Stere a
j ucat un rol deosebit de Îffi!po r t a nt în viaţa politid a Partiidul.ui ţărănesc Ş'i
apoi chiar a P.N.Ţ. - cu de<lsebire in fixarea prob l eme lor de doctrină şi program.
Intelectual înzes·trat c u o deosebită piUtere de analiză a fen omen elo r so
c i a l e, d i spu n înd de u n rea l taiem l i terar , el ·Î�i î n wp u se încă În t i n e reţe ş c oa l a
politică în rindurile socialiştilor revo lu ţion ari , ceea ce îi atrăsese p rigoan a
Ohranei şi dep orta rea în S i b e ri a 16,
11

V . M adgearu , Ocrotirea muncitorilor în România , Bucureşti , 1 9 1 5 , p . 3-4 .
V. N. Madgearu, E11o luţia economiei româneşti, p . 1 9 7 .
1 3 Pamfil Şeicaru face o afirmaţie nefondată atunci cind susţine, fără rezerve , c ă Virgil
Madgearu ca ş i Victor Slăvescu , "erau absolut de acord în ceea ce privea structura economică
pe .care o preconizau viitoarei Românii, anum e : o accelerată industrializare printr-un regim
protecţionist a outrance. Faptul că Virgil Madgearu era economistul Partidu lui naţional-ţărănist
iar Victor Slăvescu economistu l Partidulu i libera l nu a impiedicat cu nimic aplicarea aceloraşi
principii a căror apologie se făcuse în revista "Independenţa Economică" (Pamfil Şeicaru , lstoTia
partidelor naţional, ţărănist şi naţional-ţărănist, p. 59-60). Afirmaţia de mai sus este valabilă
doar pentru perioada de î n ceput a gindirii eco nomice a lui M adgearu , nu pentru cea in care
el a aplicat concepţia sa - perioadl la care se referă autoru 1 .
14 Ve; i ş i N . Iorga , Supt trei regi, p . 32�32 7 .
· l5 Pamfil Şeicaru, Un singuratec : C . Stl!l'e, p. 37.
1 8 A� osfera acelei epoci şi episoadele tră ite de el au fost zugrăvite m a i tirziu în lucrarea
de o reală valoare l iterară şi prezentînd interes şi pentru istorici şi sociologi : f n preajma revo·
12

luţiei, în care personajul principal este însuşi autoru l cărţii .
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De acolo a venit

s-a Î nscri1s în Particlul naţional
r gtÎntd, în•să, mult la S'llÎnga faţă d·e doctrina
făcea să fie pmvit cu oarecare SU!9pi�ciune de către con

apOI In Rominia, unde

liberal, �deile sale 1poporaniste

acest·ui

.part�d, .ceea ce

me t

ducătorii P.N.L. La sfirşitul primului război mondial el a devenit, alături de
Ion Mihalache, unul din fondatorii Partidului ţărănesc.
:Prezenţă incom{)ldă, d a tPOlari:zat În jurul

Ceea ce nu i-a contestat, însă, nimeni ,

a

său numeroase

fost cultura sa

adversităţi.

multilaterală 1 7,

îndeo

sebi În domeniul ş·t iinţelor politi'Ce şi econ01mice, fapt care 1-a impulS p rintre

ai şe
naţionaHărănesc, Zaharia Boilă, care nu avea motive să-1
privească cu sin11patie, noteaza în Memoriile sale că Stere era ,. . . . un om de
un real talent scrii•t orioo9c, cu pu tern it spirit de 1p ăt runlde re în anaLiza feno
intelectualii generaţiei sale 18. Unul din colaboratorii cei mai apropiaţi

ful.ui Partidului

menelor istorice . . . '' 1 9. Reprezentînd în mod necontestat curentul ţărănist, el
a fost folosit de Maniu pînă la realizarea fuziunii şi apoi pînă ce Partidul
naţional-ţărănesc şi-a consolidat poziţiile; ulterior, însă, Maniu, Madgearu şi
alţi conducători ai P.N.T au căutat să se debaraseze de Stere, care îi inco
moda şi , pe

deasupra,

oferea

adversarilor

politici

prilejul

unor

frecvente

atacuri. Aşa se explică de ce liderii Partidului naţional-ţărănesc, cu excepţia

lui

Grigore lunian, nu i-au luat apărarea atunci cînd reprezentanţii

partide politice au încercat să-i conteste lui

Stere

altor

dreptul de a primi titlul de

senator pc v iaţă ca urmare a faptului că fusese ales În parlament de-a lun g ul
a

zec e

legislaturi

20. Adversitatea faţă de Stere a culminat cu excluderea accs·

tuia din Partidul naţional-ţărănesc, în aprilie 1 930.
Răs,punsul la asofel de manifestări de i�namiciţie, ca �r

rncercarca

de a

justifica o serie de acţiun i 1polit�icc mai vechi au .format obiectul unor a•rticole
grup ate în ·cartea:

Preludii: Partidul naţional-ţărănesc şi " cazul Stere",

amestec

de tăioase pamfle� şi note cu ca rac ter memoriaListic, în care a concentrat o
a dî ncă

a.mărăcnunc de pc urma dezannăJgirilor suforire şi atacuri dure împo

triva fariseism1ului atfi�or oameni politici.

au ocupat un loc important în ierarhia Partidului naţio
număra şi Al. Vaida-Voievod. Vechi colaborator . al lui Iuliu

Printre cei care
nal-ţărănesc se

17 Iuliu Pascu , C. Ste're in adevărata · i ., lumind", Iaş i , 1 93 6 .

18

N.

Şt. Graur , Portrete politice, Constantin Stere ,

1 927 . p l 10.
1D Zaharia Boilă , Memorii

.

luli.u Ma:niu, Ion ).{ihalache,. . Fpcşan i ,
,

:

.

. .

.

.

.
(inedite), Arhiv;t InstitUt)llu.i
de .studii istor)c.e şi social-politice
,
,de pe lîngă C.9. al P...�.R . , Fond nr. 6, dosar nr. 1 13 fila ,4.77 · '(îţ� . continuare, · zah�ria Boilă ,
Memorii)•

2° C. Araetoianu, op . cit., p. '11'3 1 .
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Maniu, de care îl lega şi o amic iţie personală 2 1 , Vaida era consider at oarecwn
" u mbra" şefu l ui parti•dului, faţă de care se de os ebea, Îillsă, pri n tr- o cu'luură
mult mai · boga.tă şi printr-o atitudine mai deschisă. Stăpînit de o puternică

do rinţă de pa r v·enire, !IX! care p rezid.a rea guvernului "B1ocului" i-o alimemase,
rîvnind chiar locul o:cupat de "f,r.a.tele

!•u liu " aslllpra căruia obi:şnuia să arunce

răspunderea eşecu ri lm , a căutat să-şi creeze pWlcte de 9prij�n proprii în ca
drul pa rtidJu.l ui şi î n adara lui; pe această linie

şi acţiune a între

se înscrie

p riniSă, cu ajutorul lui Viorel Tiloo, în rindurile uioerewlui din

cu deosebire printre soudenţ i -

Trarusi 1v an ia -

c u scop ul de a-i capta şi a-i fol-osi în l upta

pentru wcerirea puterii. A·cest tineret, a cărui oliganiZ'alţie numită a "Ghemă

riştilor" era îilldraptată de Va ida şi

Ti!ea spre un

naţionaltsm exuronnst, ou

amestec de pronunţat regionalism22, a avut şi unele or g anizaţii para-militare,
n umite "roate de voinici"

t.!3,

menite a servi ulterior în lupta împotriva pretin

s ului "pericol bolşf!!Vic " . De alufel, Va�da s-a onien1uat din ce în ce mai pro
nunţat spre dreapta, meli�nd pînă la Slprijinirea făţi:şă a legionariSlDlului, co n 

sideriÎilld ·u.n merit poli·tic deosebit fap tul că era sooo ti t unul din SU'sţinătorii
G ăr.zii de fier.

În tendi nţel e sale de par venire, Al. Vaida s-a alăturat, treptat , aqiunii pro

carJ.iste, ia r dup ă întoarcerea lui Carol a oon:siunţit să fie folosit

aqilooea de submin·are a lui ManÎiu,
tatoriale ale lui Garol.

care

de ac esta în

încerca să se opună tJen:dinţelor dic

A.ctivi'tlatea politică deSlfăşurată de Al. Vaiida

a

contrihui t la şuhreziÎ•rea

poziţiiLor Pan.idului naţional-ţărăneoc şi la orienltiarea spre drea:pt a a acestuia.

DÎIIlt re ţără'IllÎş-t ii care s-au impus în conducerea P .N.Ţ.,

l-a juca.t Grigore lunian �4.

Wl

·

rol imporrt:ant

DU�Pă ce făouse pane din Partildul n aţiona.l-liheral , 1pe listele căruia fusese

ales şi depu tat, el l-a p ără sit pentru a treoe, alături de dr. N. Lup u, pe po�iţii

de un pronw1ţat radicalism ţărănesc 25, combătind cu mult talent oratoric şi

cu o insufleţire ce mertgea pînă la vehemenţă, p ro iecuul de reformă a&rară de

pus de P a r tidul l�bera!l, considemt ca servillld ţeluri predominant oonserva
toare; c.,u acel pri,lej, el a CXIpll'S princi!p iile pr.ogramul•ui

pa rt1id ţărăne�c , in care

agrar

al viri.torului

I u nian a şi devenit unul dintre coniducători. Dispu-

N. Iorga, op . cit. , p. 33 1 .
22 N . Iorga, op. cit., p . 3 76 .

Il

Pamfil Şelcaru, op. c i t . , p . 56.
Vezi şi N. Iorga, OritontuTile mele, O 11iaţă de om -- aşa cum a fost · O 11iaţd de om), voi. III, Edit. N. Stroilă, Bucureşti, 1 934 , p . 226 .
25 Vezi şi Pamfil Şeicaru , op. c i t . , p. 26.

23

24
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nînd de o bogată cultură j urid i că, el s-a dovedit totodată hotărît să aplice

principiile d e drep t În activi tatea .po l i t i'Că. Un as• t.fel de prilej l-a avut în mo

memul fuziunii Partiduhl'i ţărănesc cu Pa rtidul naţi•ona:l , clnd s-a opus, ală

t-u ri de St'ere, tendinţ elor de anulare a conţinutului s oc ial al

p rog•ramu lui ţă

rănist şi înlocuirii l'lli cu prevederi .predomina nt b u rgheze. At·i mdililea de îm

pot r �v i r(: faţă de încălcarea normelor moral-juridi•ce în viaţa .politică s-a ma

nifestat şi după formarea guvernului naţional-ţărănesc, el opunîndu-se ca

te go ri c p ropu nerii dep u taţ ilor naţional-ţărănişti din Tramilvania ca în acea re

giune să fi e nllim.iţi numai m �is t ra ţ i locali, nesocoti.nidu-'se legea care stabilea

că În alegerea pogt u ri'l o r de către cand iclaţi trebuî,a să se aibă în vedere rezu l 
tatul e�amenul1ui depus de către aceştia.

Rezistenţa opusă de Iunian, în 1calitate de mi·ni•suru de justiţie, a mers pin ă
la p rezentarea demisiei sale, ceea ce i-a detenminaJt pe autorii proiectului de

lege să dea înapoi, de teama de a nu provoca o criză d e guvern.
Desigu r , în adqptarea u no r

asufel de

pozi ţ ii

de intran•si1genţă intrau şi

cakule pol i tice proprii, aprecierea ht i 1 unian că fusese noclreptăţit cu p rilejul

împărţirii po rto fo lii lor ministeriale - lui rezervîndu-i-se cel al justiţiei, con

siderat de inllpo r t anţă minoră faţă de cel al Internelor revendica.t de el şi avri
buit lui Al. Vaida; oricum, însă, Iunian a tpă sn rat o ţinută mai demnă în com
pa ra.ţie 'CU aciţăa politicieni opo rtunişt i din ,guvernul Maniu.
S imp:Ja sdJi,ţare a pozi�i i lo r - uneori at:h de divergente - pe c are se
situau p rinc ia>a lii conducători ai P.N.Ţ. a ra1t ă lipsa de soo'llră a parti!dulUJi În
momentul in care îşi arurna1se r ă·s-p underea guvern ă rii .
Situaţia nu era deosebită nici la ruvel•ul organizaţiilor naţional- ţă răn i'ste

j udeţene, de plaiSă şi c0101unale, unde se "făceau s�mţ�te frecvent tendinţele de
c ăp ătuire ale unor şefi politiiCi locali.

A,sttfel de man �fest ăr i de oporturumn şi fricţiunile de care inevitalbil erau
de la înc eputJul guvernării, ele fiind legate în prin
cipal de modul cum s-a fă·cut rf!Partizarea ministereLor. În adevăr, Iuli u Maniu
a aSi1gurat "naţÎonalilor" săU o prq>on.derenţă văldită în raport cu reprezen
tanţii foSltului partid ţărănesc, prin numirea lui Al. Vaitda-Voevod la dCJPar
tamen·tJu!, foarte impo rtan t , al Internelor, a lui Aurel Vlad şi Mihai Popovici,
cărora l i se adăugau Voicu Niţescu, Sever Bocu şi N. Sauciruc-Săvean'll ca mi
niştri de stat fără poroo.foliu precum şi I. Lugoşanu , rubSIOCre t ar de stat la
Preşedin�a Consiliului de MinitŞtri şi dr. A ur el Dobrescu, suhsecretar de s:tat
l::t mini•sterul agr.iloulturii şi domeniilor, în tilmp ce "ţărăniştilor" li s-a rezervat
înso�ite s-au .produs în'Că

un număr mai mic de min istere şi considerate ca ., de mina a doua". Cel care

s-a siim,ţit mai vit!"elgit a fost Oonstanlti:n Stere, căruia nu i s-a aJtr�buit nici cel

puţin un subsecretariat de stat, oferindu-i-se tn schimb, mai mult de formă, un
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post de reprezentant diplomatic la Var�ovia '26, ceea ce nu corespundea cu rolul
pe care-I avea în partid 27.

N"emu'lvumiri s-au produs n u numai �n rînduri:le reprezentanţilor fostulu i

Partid ţărăne�'C, î n leg ă vură cu .felul cum ş ef u l guvemuh1i îşi favoriza parti

zani·i, ci şi printre ,.naţional,i " . :\ sufel, Sever B oc u îşi arăta În public suipărarea

pentru faptul că nu i s-a dat un minister de resort '.?8, ci numai postul de mi

nistru al Banatului 29, iar Emil Haţieganu de la Cluj, Ioan Pop de la Alba
I ulia, Viorel Tilca şi alţii erau şi mai nemulţumiţi pentru că nu au ajuns c e l

puţin subsecretari de stat 30. De altfel însăşi înfiinţarea celor trei departamente

fără portofoliu, încredin�ate dtc unui reprezentant al provinciilor istorice ro

mâneşti care fuseseră pînă in 1 9 1 8 sub stăpînirea Imperiul'lllÎ austro-ungar
(Voicu N iţescu pentru A rdeal, Sever Bocu pentru Banat şi N . Sauciuc-Să
veanu pentru Bucovina) avusese în vedere nu v reo necesitate de ordin ·politirc

-

inex�stentă în caidml statu\tui român unitar - ci samisfacerea veleităţilor şi ten
dinţelor de căpămire a unor politirciteni fa<vorizaţi de Iuliu Maniu. Acţiunile
ccntnifuge care ·se m a ni fes t a u în partid au fost folosite de preşedintele ace st u i a
ca un prilej În plus 51pre a-�i impune o autoritate care nu îngăld uia ni·ci o con
trazkere. Sub pretexwl nercesităţii păst rării di'!><:iplinei în pantid, al înt ăr i ri i
ordinei de stat şi în vederea respingerii acţiunilor ��ntreprin,se de opoziţie, I uliu
,

'

Maniu a căutat să statornicească dictatul său în raporturile cu membrii guver
nului, cu parlamentarii naţional-ţărănişti şi chiar cu Regenţa.
Ast,fel, imediat după deschi1derea lucrărilor parlamentului, J,uliu Maniu şi

Al. Vaida au cerut deputaţilor n'aţional-ţărănişti să-şi prezinte demisia ,. în

alb", de ea u rmtnd a se face uz în ca21ul În care v reunul ar În'cerca să se abată

de la linia fixată de conducerea partidului

31.

Ceea ce dezvăluia şi mai mult

caracterul abuziv al măsurii - care echivala cu o cenz.u rare an tJÎc:Îipată a liber
tăţii de aoţiune a p ;1rlamentarilor - a fost faptul că executarea ei fU'sese în
credinţată şefului de 1cabinet al ministrului de interne, care primise şi dis

poziţia de a nu Înmî na pefllnisu'l de liberă circulaţie pe căile ferate celor ce nu
se vor confonma d iSipozirţ�iei dane. Mă,sura - ncpracmicată ni�iodată pînă atunci

în ţara noastră - a provocat nemulţumirea multor parlamentari naţional21 C . Stere, op. cit., p. 1 13 .

27
28

28

Ibidem , p . 109 .
Zaharia Boilă, op. cit., fila 477 ; vezi şi "Viitorul" , 13 noiembrie 1 928 .
N icolae Iorga notează : " . . . stătea la Capşa, supărat că are numai ministeriu l Banatulu i ,

'Şi-şi critica şefii, în loc s ă meargă la jurămînt" (Memorii, V , p . 3 17) ; cf. "V iitorul", 13 noiem
brie 1928 .
30 Zaharia Boilă , op. cit., p. 4 7 7 .
3 1 "Adevărul", 29 decemb ire 1928 ; cf. "Viitorul", 2 7 decembrie 1928.
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ţărănişti şi

fost comentată nefavorabil ohi:ar de presa care susţinea în general

guvernul 32. Ea a format şi obiectul unei vii d ispute parlamentare, în cadrul
căreia

un

xandru

rămnct deosebi t a av.ut inJterpelarea de la Sen a t a gene ralului A le

Avere5'cu.

În răspunsUtl săJu, I uliu Maniu a căutat să se justifice, invocînd prevede
rile a n . 49 di n ·statutele Partidului naţi.cma l-ţărănesc, în care se arată că "man
dawlc de doputat şi ren atm <:e sowtes.c aparţinÎinid partidului " , parlament arii
fiind obligaţi a le ţine "la dispoziţia exclusivă" a acestuia
marca deputatul

G.

33. Dar

,

aşa cum re

Orleanu În interpelarea sa la aceeaşi problemă, o ase

menea prevedere statutară era în contradicţie cu spiritul constituţiei şi al legii
electorale, care garamau liJbertatca de acţiune a celui ales, libertate

fără

de

care regimul parlamentar îşi pierde însăşi raţiunea de a fi 34• In adevăr, prin.tr-o
astfel de mhură se ajungea la răsturnarea r3lporturilor fireşti

di111tre

parla

ment şi puterea executivă, în senisul că în locul contrelouJ.,ui parlamentar asupra
anivită.ţ:i i guvemului, se ajungea, în f3lpt, la

subotidonarea

p arlamentarilor

majoritari faţă de partidul de guvernămînt - controlul asupra activităţii lor
fiind făcut chiar prin mijlocirea guvernuloui. Şi ceea ce era şi mai semnificativ

era fa�pt•u l că, prin prisma opticii conducătorilor Part�cLuJ.ui naţional-ţărănesc,
deputaţii şi sen a1t{1rii încetau ·să

mai fie rep r.ezentanţll i celor ce i-au ales, ei de

venind exponenţii unui partid politic. Sta,tornicirea unor astlfel de raporturi

nu putea rămîne fără urmăr.i asupra modul,ui în care parlamentarii Înţelegeau
să rcp rezime 1nteresele alegătorilor, sa.u să a�p mbe cu obedienţă t'Ot ceea ce
hotăra grupul condudtor al 1pantidului. Devenind o emanaţie a partÎidelor po

l itice, ca r.e Întocmeau li·SJtele de canldÎidaţi, şi depinz,înd de acestea, parlamen·tlul

se transfo11ma Într-.un oficiu de ratifLcare · a proiectelor de l ege, depuse de obi

cei din iniţiativă regală sau guvernamentală. Des�gur, aceasua nu exdllldea lUfPta

parlamentară, Împinsă uneori pînă la fornne viok111te , da.r ea se reducea 31de
"
seori la o agitaţie sterilă şi la demomrtra.ţi,i oratorice, degri.nate ca�ptării opiniei
p ublice 35. Introducerea demisiilor ",În alb" a constituit un mijloc prin care Iu

liu Maniu a căutat să instituie con'trolul său aslllp ra uneia din principalele in
stituţii politice.

Anularea, în fapt, a controLului pe care parlamentul trebuia să-1 exercite

asl!lpra activităţii guvernului, a înlemit, în parte, săVIir:şirea
32 Vezi
88

N

C. Stere, op. cit.,

p.

de

abuzuri, încăl-

1 19 ; "Adevărul", 29 decembrie 1928.

"Dreptatea", 21 ianuarie 1929 .

A. 1. C . , Fond Preşedinţia Consiliului de Miniştri, dosar nr . 5 / 1 929, ( i lele 32--33
Vezi şi Ioan Bojan, Apariţia şi de:rvoltarea parlamentului în România. Caracterul reac·
ţionar al parlamentului d in România burghe:ro-moşiereascd, în "Studia Universitatis Babeş-Bolya i,
Series Historia" , Cluj, 2 , 1963 .
as
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cări ale legii

şi

af ac eri de tot felul din partea a numeroş1 oameni :politici sau

simpli r·eprezentanţi ai aparawlui de stat, c a re se simţeau

protejaţi

.. �lidari·tate" pe c a r� trehtiia să o dovooeaJscă pan�dul, în numele

şi

al unită ţii sale 36 .

Î ntr-un mod asemănător şi urmărind acelaşi scop

alegerii birouri!Jor co rpu r i lor

legi�1itoare.

s-a

p r oc eda t

d e această

di's-cipl<inei

ou

p tÎlej ul

În şedinţa prealabi·lă ţ inu t ă eli depu 

·taţii şi sen atorii naţional-ţărăn1�ti, C. S tere a ,propus să se acorde şi opoziţiei
cîteva locu ri de vicepreşedinţi şi de secretari ai acestor bi rouri - proporţiorual
ou numărul de

mandate

obţi:n UJte În alegeri

ca şi p ri n

.pentru

aceasta

paria"

mentul să exprime ideea de reprezentanţă naţională 37 .
Iuliu Maniu şi Alexandru Vaida au respins, însă, numaidecît propunerea 39 .

timp, şi pe linia întăririi poz iţiei sale în
ra·porturile cu Regenţa, pe . c a re o voia rcrdu:să la rolul de f ac to r care promul1gă
orice hotărire a guvernului. Moal"tea regenwlui Bu21dugan (6 octombâe 1929),
care avea legături cu cerourile l�berale, a fost de natură să înles.nească reali
IuJ,iu Mani.u aq1on a, în a.: elaşi

zarea .planurilor lui M aniu . Incăluînld nonmele stabilirre cu prilejul constituirii
Regenţei, an ume, ca

unul dintre membrii

a ces teia să fie pdmul preşedin te al

Cu rţii de casaţie, Mani·u, du.pă o consultare de fonmă a unor

P.N.Ţ., printre care - faJpt semnilficart1 v

G r igo re l•unian, a

proqms pe

-

nu

se

conducători ai
l a ser ă Ion Mihalache şi
lui Constan tin Să răţean u,

af

neaştepta·te candi•datura

.fost consil ier la Guntea de casaţie, nu1111e puţin cuno!lcu t şi ale cărui forţe erau

depăşite de răspunderea ce i se încredinţa 39, dar care avea " meritul " de a
fi cumnat cu Mihai Popovici şi, deci,
al acestuia 40.

r udă

şi cu Al. Vaida, nepot prin alianţă

P ropunerea lui Maniu, acceptată în cele din urmă
nedumerire

şi

dezaprobare

ahiar şi pninrtre

unii dintre

Stere - care susţinea candidatura reginei Maria

41

de parlaJment, a trez i t
frun raJŞii ţărănişti, ca

- şi îndeosebi Grigore I u

nia.n ; acesta din u rmă, avind mai vechi neiaţeloegeri cu Mal1liu, şi-a arătat sur36 Acest lucru îl recunoaşte, pr intre alţii, unul dintre sprij initorii Partidu lu i naţional
ţărănesc , Pamfil Şeicaru , care scrie : " Î n asemenea condiţii (ale introducer ii demisiilor în alb -
n . n.), control u l parlamentar este:; redus treptat la o simplă ficţiune. S istem u l nostru e lectora l
cu reprezentarea proporţională , favoriza această tendinţă , adică formarea unei oligarh ii în sînu 1
fiecăru i partid ( . . . ). Reducerea controlului parlamentar a dat posibilitatea să se săvîrşească o
serie de eror i, de abuzuri, de devieri ale guvernării naţional-ţărăniste, guvernare care nu s-a
deosebit prea mult de precedentele guvernări" (of> . c i t . , p . 7 1 -72).
3 7 "Adevăru l " , 27 decembrie 1928 .
38 La argumentul adus de C . Stere că în Anglia chiar preşedintele ("speakerul " ) Camerei
'
coiŢ\unelor este ales dintre membrii opoziţiei, Alexandru·Vaida a răspuns cu un aer de ironie
şi satisfacţ ie : "S lavă Domnului, nu sîntem în Anglia" (C . Stere , op . c i t . , p. 1 1 9) .
au Pompiliu Pop·Mureşan, Adevărul despre Iu liu Maniu , Bucureşti, 1 94 6 , p . 28 .
· � o N. Iorga , Memori i , V, p. 362-364 ; vezi şi Supt trei reg i , p. 4 3 0 -43 1 ; cf. C. Arge·
coianu , op. cit. , p. 1 1 26.
4 1 N . Iorga , Supt trei regi , p . 430.

:� - Cumidava
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prinderea de a nu fi fost consuhat în call:tatea sa de mini'stru al justiţiei, într--o
problemă de ordin con:sti t'urţi·onal. Referindu-!se la fap tu l că noul a·les în re
genţă era rudă cu doi miniştri în funcţiune, ceea ce impieta asupra imparţiali
tăţii pe care trebuiau să o păstreze membrii regenţei, Iunian a cerut demisia din
guvern a lui Mihai Popovici şi Al. Vaida. Nota de protest a lui Iunian era în
soţ�'tă de o demisi·e a ace'>tuia, pentilu cazul in care nu s-ar fi da.t cur·s cererii
sale 42. Urmarea a fost plecarea din guvern a lui Mihai Popovici, căruia Ma
niu i- a trimi•s cu acel 1prilej o scriS'O are de mulţumire în termeni neobilşnuit de
elogioşi, ceea ce voia să sUJblinieze că renunţarea la colaborarea sa se datora
numai ameninţării Wlei crize guvernamentale provocată de liderii ţărănişti 43,
Prin demi,s ia lui M. Popovici illlp
ll a�ul a fost trecut, dar ra�porturiJe în
coniducerea Parti�lu'l ui naţ.Îonal-ţărăneoc au rămas ţnc ordalte. Se poate alfirma
că, ,dacă prin impunerea lui Să·ră.ţeanu pozoi1ţia lui Maniu s-a conoolidat în ra
porturile cu Regenţa - aceasta fiind r edutsă În omare mă•sură la rolul de a ra
tifica hotărÎrile guvern u lui
, situaţia în partid şi chiar în guvern sub rajpor
tul uni-tă.ţ·i·i a devenit mai precară.
Ea avea să fie SJupusă unor noi încercări în primăvara anului 1 9.� 0, în
legăwră cu înd�ănarea din partid a lui C. Stcre.
Împotriva .acet�uia f·uscse întreprin·să în mod sistematic o acţi•u n e de sub
minare din .partea cercurilor a.fla'te În jurul lui I.uliu Maniu, în CÎ<ulda fapt ulu i
că el era membru al Comitetului de di<recţie al P.N.Ţ. Astfel, o serie de trimişi
ai lui Maniu, printre care generalul Cihoski, ministrul de război, Eduard
Mirto şi D. R. loaniţescu, subsecretari de stat, s-au deplasat în mod special în
regiunile unde se aflau organizaţiile politice de care răspundea C. Stere,
spre a descoperi focare de propagandă şi acţiuni comuniste 44, dovedind
în a·cest mod că Stere .nu .numai că nu .wiJgură, prin activitatea organizaţii,lor
n·aţionctl-ţărăniste, an�hilarea prQpaganidei de st�înga, ci prin în1să�i prezenţa
sa o stimulează, c.onstituind, astlfel, un fe rmen t de disoluţie al ordinei de stat.
In acel�i timp, emi·s arii lui Maniu avea.u misi•unea de a submina poziţia lui
Stere în conducerea unor organizaţii naţional-ţărăniste, căutînd sa-1
cont.rapună pe Pan Halippa sau, în ca.z de nereuşită, pregă•tinrd terenuol pentru
şefia lu1 Eduard Mino. Prin toate aceste aoţ.Î'uni se unmă rea îndepărtarea lui
Stere. Proi1lej'll'l 1-a coniStituilt incidentul petreout în seara zilei de 9 aprilie 1 930,
ou ocazia unui specta'C ol festiv dat în sala " Operei Rom:lne", unde Stere fu
sese invitat în mod oficial 45 . Atunci cînd, în cursul cuvîntării aniversative,
-

'

.

41 Ibidem ; cf. C. Stere, op . cit . , p. 1 3 0 .
4 3 C . Stere afirmă că somaţia l u i Grigore lunian era însoţită nu numai d e demisia proprie,
ci de ameninţarea că, în caz de refuz, vor părlisi guvernu l toţi cei 5 m iniştri ţărănişti (lbidt'111 ) .
44 C. Stere, o p . cit. , p . 14 1 - 1 4 2 .
u Ibidem, p . 145 .
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din sală s-a st r ig at "Trăiască Stlere", trei gener'a'l•i, inspectori de armată, au

pără'Sit oste tl ta·t i v sala, dedadnd că nu admit omagierea cdui

p r imulu i răzib.oi mondial, ,pactizaiSe cu ger1m a n1i .

care,

in anii

Acest gest .p ubli·c, săwr�it �i in prezenţa regenw'lui C. Să răţeanu , a creat

un moment de criză politică în P.N.T., a cărei soluţie trebuia să fie sau sanc

ţi ona r ea gooer.alilor sau soli•da ri7.'area

cu

poziţia lor �i sacrjfkarea lui

St.ere.

În Gomitet•ul de di rec.ţie al partidulU'i, care u rma să se pronunţe asupra

a ces tu i caz, s-a făcut cunOIS'cut că generalul Cihoski şi-a dat dem�sia de la oon

ducerea mini'sterului .de ră�Zboi, n ap utnnrl să sancţionez.e pe

cei trei

genera1i,

tntmaît el Înlsu'Şi ,.tmlpărtăşeşte senlt:imentul care a S>Uigera't acea•stă demonstna
ţie". În acea'stă si tu'aţie , I uliu Mamiu şi majoritatea ceLorlalţi oond·ud·oori ai
P.N.Ţ., printre care şi ţărăniştii I()O Mihalaohe �i V1.rgi!l Ma.dlgea ru, au arătat
s.e evita c ăld e rea guvernului, ar fi de dodt c.a Stere să-şi dea de

că, 9p re a

misia 46 , ceea ce el a şi făcut 47. Această hotărîre a avut consecinţe serioase
asupra

situaţiei

din

organizaţiile

scind:area . lor: unii m�nbri

Partidului

naţional-ţărănesc,

provocind

au u rmat pe Pan Hal<ilppa d.cslpă•r·ţit acum de cel

În umbr a căruia se ridicase, i.ar alţii au răntaJs alături de Ster e , care îi chem a

să formeze "un alt partild, cu adevă rat ţă rănesc şi n a•ţional al României între

gi re " , care să tindă la ,. o ordine

libertate . . . " 48.

de

stat întemeiată pe legal ilta te, d rep ta te şi

Partizanii lui Stere s-au declarat în
acesta, constituindu-se într-un

marea lor

majoritate

grup parlamentar independent,

solidari

cu

dar fără să

părăsească deocamdată Partidul naţional-ţărănesc 49. Taxîndu-i drept " trădă

tori" pe

cei c a r e, în frunte cu Pan Ha'liipipa,

ac cepta•se ră

s olu ţ ia Comitetulu1

de direcţie al P.N.Ţ., Stere ameninţa că va întemeia un partid " al revoluţiei

fără perdea" so.

Pentru majoritatea conducătorilor Pa rt idu lui

n'aJţÎ'Onal-ţărănes c ,

rea lui Stere a ech�vaLat, aşa oum no ta N. Ior�ga, cu a ru'nC'area

î n lă·nura 

pesre bord a

unui " cadavru politic·· 51, folosindu-se în acest scop serviciile lui Pan Halippa

şi ale altor cîtorva şefi naţional-ţărănişti, dispuşi la tranzaqii oportuniste.
Soluţia aceasta a fost considerată , însă, ca provizorie, Iuliu Maniu şi Al.
Vaida urmărind sacrificarea şi a lui Pan Halippa şi promovarea, în locul acesIbidem , p. 154 .
C. Stere , Scrisoarea de demisie din Partidul naţional ţdrdnesc adresatd d·lui Iuliu Man iu,
4 / IV . 1 930, op . cit., Anexe, p . 254 -25 5 .
u C . Stere , op . c i t . , Anexe , p . 267 .
48 C. Stere , op . ci t . , p. 156.
''" N. Iorga, op . c i t . , p . 434 ; vezi ş i Memori i , V , p . 390.
"1 N. Iorga, Supt trei reg i , p . 434 .
41

47
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tuia a lui Eduard Mirto 52, socotit ca fiind sin gurul capabil să atragă din nou
în P.N.Ţ. pc adepţii lui Stere, contracarînd, astfel, acţiunea disidcntă a aces
tuia; se urmă rea, deci, o reîntregire a organizaţiilor naţion al-ţărăniste cu ste
riştii, dar fără C. Stere 53,
In f�pt, solu�ia dată crizei :p olitice din P.N.Ţ. în <l!pdlie 1 93 0 a însem
nat tndepă l'ltare a unor elemente situate la stî111ga partildului, ceea ce a dllls la
fntărirea ten.dinţel.or de d reapta şi a metodelor a'U tit")Cratice pra'Cticate de grupul
lui Iuliu Maniu 54.

Frălnlintările din rindurile Part�du'Lui naţional-ţărănesc s-au resinnţit, prin
efecte negative, în aoti.villtatea guvernului, ale ·cărui preocupări se canalizau în
bună parte spre aqiuni lăturalnice, de politicianism sterp, fiind astfel sustrasc
de la rezolrvarea p rob lemelo r deosebit de dificile oare Sltăteau în faţa ţării .
•

În analiLZa <�JCtJÎvităţii desdă·şu rate de primul gu vern naţÎ'Onal-ţărănesc este
neCCisară louarea în c.onsild:era re a .programu'lui În numele cămia P.N.T obţinu se
puterea în stat, aprecierea de valoare asupra acestei activităţi dîndu-ne-o, însă,
cercet'a rea politicii concrete dusă de guvern, cu toate consecinţele sale, rapor
ta te l a cerinţele f,u llld amentale ale dez;v.oltării ţări� în acea etapă istorică .
Pentru Partidul n aţional-ţărănesc, care îşi alcătuise doctrina şi progra
mul în primu l r.înd î.n funqie de pml:Jlemele vieţii sat'l.l'!oui - ţă.rănimea fiind
considerată însăşi temelia organizării sociale 53 - realizarea unei politici agrare
apărea ca o necesitate de neînlăturat. La aceasta îl obligau doctrina ţclrănistZi
care fusese proclamată ca axă a întregii activităţi a partidului, b a z a 9ocială
predomin ant ţă.răneaJscă a aceostui•a, precum şi programul de guvernare cu care
>c p r eze ma se În faoţa alegă·uo ri:Joor.

Reounusoînd În Constantin Stere pe .pă rintele său SJpiritual, dar avîndu-�Î
rădăcini mlll l t mai îndt:�părtate, care .mergea-u la riÎnJdirea lll'i Ion Ioneoc:u de la
I3 raid � apoi la acţiunile polifti·ce ale l ui C. D ob re !>c u - A ngeş , doctrina ţă r ă ni1stă
a fost În mod amplu prezentată de Virgil Madgearu m:i.i indi in expunerea
făcută În cadrul ·Institutului social român în anul 1 92 3 56 şi apoi în · alte lu52 A . l .C., fond Casa Regală , dosar nr. 1 43/ 1 93 1 , filn 1 1 9 .
1
5 3 Ibidem.

54 A se vedea ş i Stanciu Stoian, Fa:z;ele de:z;voltării ţărănisin ului, Edit. Socec, Bu ct!reşti ,
(f.a.), în care această acţiune era caracterizată pe bună dreptate ca ., . . . una din paginile rare
de ingratitudine politică pe care istoria contemporană le-a putut înscrie in cartea sa" (p . 33) .
55 Vezi : Partidul naţional ţărănesc -- Princip i i le , programul şi statutul ( 1 926), p . 3 .
5 6 V . N . Madgearu, Doctrina ţărănistă , Bucureşti, 1 923 .
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crări 57, in care tezele de bază constau in aprecierea ţărănimii ca o dasă so
cială di�ti nctă

şd omogen ă , cu o wnş tiin ţ ă Ş'i caiPalei�at'e p<l l i·tică propl"ie, în ne
eXJploatăr i a ţărănimii în p rocesu l de p wdu'c ţie - ex
ploaJtarea cfecwîndu--sc d oa r 1n sfer a c1.rwlaţiei şi a schimbului - şi În con
cepţda pot rivit căreia În Român�a ar fi exi•stat " tenld i nţa de înlocuire a p ro 
garea ex·ilstenrteî unei

prietăţii de exploatare prin proprietatea ţărănească de muncă 58. La contu

rarea

-

doctri ne i ţărăniste au

po1i11:ici,

oameni

conwibuit o ser i e de eoon011n işvi, socidogi şi

mai

o

îndeosebi În anii g uvem ă•ri•l r naţionaHă răn•i•ste şi în perioad a

u rmătoare, prin st utl ii,

articole şi p ri n

ac•ti'Vitalteat

de

p r01pagan1dă ;

pl"intre

aceştia amintim pe Ernest Ene 59, C. Brudariu 60, 1 . Scutariu 61, N. N. Mathe
cscu 62, Mihail Ralea, C. Zane

şi,

într-o anurrută măsură, C. Rădulescu-Motru 63.

l!n a din ideile de bază ale .dodt rine i

ţără.n�ste

a foSJt aceea a

prinnaw1ui

agri

cu l tu ri i În econom�a naţională, ea fiinrl prezentă În lu ă ni le de poZ'iţi e ale ma
j o ri t ăţ ii conrlucă'tlorilor P.N .Ţ. şi în presa acest'Ui .parciid ; in acest sens s-a pro

nunţat în repetate rinduri şi revista " Independenţa economică" 64, care cri 

tica fapt•ul că În primul deceniu inlterbel�c s-a pă răsi t Lozinca " România-ţa ră
ominamen'te agrară", în fav.o area " unei hi1mcre a indlllstrialiiză.rii f orţate" ,
pentru a corn:hide ma·i clnziu c ă " lup ta penti'u primatul agricol este lu�pta
pentru saJ.v axea ţării noCl!Stre", care "este .oorltită să fie În v eaouri o ţară agm

colă" 65.

În rinldurile id eo log·i lo r

,·c de ri foame

şi economnŞrilor naţiona l - ţă rănişti erau Ş1 unii cu
ing lllste şi retrograde, care se rirlitau împotrÎiv'a onidrei indus

trializări. Astfel, N. Ghiulea, profesor la Universitatea din Cluj, afirma că noi

"nu

putem fi niciodată stat industrial şi n ici nu trebuie să tindem l a aceasta" 66,

ci trebuie să ne considerăm fericiţi că peste noi nu au trecut "nici binefa

cerile descoperirii maşinii cu aburi, n i ci maşi n i smul , nici industrialismul"67; tn

acelaşi

sens,

C.

Brudaciu af'Îrnna

că

rolul R01111ânriei era

acela de

a servi ca

:.7 V . N . Madgearu , Politica Part idului naţiona l-ţărănesc, 1 93 2 ; Agrarianism, capitalism,
imperialism, Bucureşti, 1 936 ; Evoluţia economiei romineşti dupd războiul mondial , Bucureşti

1 940.

"8 V. N. Madgearu, Doctrina ţdrdnistd, p. 7 .

59

Ernest Ene, Spre statul ţdrdnesc, Bucureşti , 1 93 2 .

6 ° C. Brudariu, Ideologia ţărdnismulu i , Timişoara, 1 933 .
81 1 . Scutariu, Statul ţărdnesc din punct de ••edere econom ic

ş i po litic, Bucureşt i , 1 935 .

!.2 N. N. Matheescu, Ţărdnismul şi clasa mij loc i e , Bucureşt i, 1 93 7 .

83 C . Rădulescu-Motru, Statul ţărănesc ş i statul l i beral , în Parlamentul 'românesc , anul
VI, nr. 1 8 1 - 1 84 ·,. . noiembrie 193 !i .' : · ' ·::.
64 Vez i : "Independenţa economică" , " nr. 4 / 1 929 ;. nr'. 7-8/193; { etc . ·'o:. ,\,l
.
. . .
65 Ibidem, nr. 7-8/ 1934 , p . 1 93 .
86 N . Ghiulea, Organizarea statu lui . M ij loace ş i metode noi , Bucure{t i , 1 93 5 > 1' · 20.
8 7 Ibidem, p. 174 .
·
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punct de vedere economic 68. împotriva

a nex ă

din

unor

.care con,d amnau România l'a înap oiere cco

a g!I'ară a ţărilor dezvoltate
asufel de teorii reacţionare,
n omilcă şi la dependenţă faţă de

ţările dczvolttatc sub ra'J'ort indU'strial, s-au

ridi:cat n umemaJse gla19Url .din rindurile forţelor democr<lltc,

indusiv

exponenţ i

ai hurgihcznei, care au arătat necewtatca inid.llls triaiizăr.ii ţări i ; dcahfcl însUIŞi
Vi11gil Mad:gearu, conldu'CătofiUl poli·t•oci i economi·cc a P.N .Ţ., arcl11nitea nccesi
ta•tea unei anumite indurst•ria'iizări, li:mi:tată, Însă,

mici şi

mijlocii ; el

nu

lega, Însă,

la

întrepflinrdcri industriale

problema indu:strializăriri de nevoile de bază

ci o punea În legătură
ţelor de muncă rurale supranumerare" 69.
ale economici naţi'Onalc ,

cu n ecc�i tatca absonbirii " for

Pe J,inia arccstor p rincipii, m an irfest•ul către ţară lansat de P.N.Ţ. la 28 no

iembrie 1 92 8 70 în cadrul campaniei electorale sublinia că întreaga politică eco

nomică

a guvernului

..

.

.

.

va

avea .ca îndreptar

faptul că ţara

agricolă şi că, p rin urma.rc, existenţ a tuturor cdorlalte ramuri

atîrnă de

buna stare

a agriculturii"

n oastră

este

de p rodu cţie

Măsurile ce se p.reconizau în această
în cel mai scunt I:ill11p,
înlăturîndu-se abuzurile . . . " ; rentabilizarea agriculturii " . . . prin revizuirea
ta·rifdor vamale şi de transpon, prin mducerea dobinz·rlor la C<l!pitalurile in
vestite în agricultură precum şi prin crearea şi asigurarea de debuşeuri" 72 ;
lărgirea c redirtu'lui şi i n troduce r•c a de maşini a;grioeole; dez.volta·rcoa invăţăllll Î n
tului agriool ; în:curaja.rea cooperatiei şi aşezarea ei pe baze de reală a•ut•onomie;
reducerea taxe1or V'amalc la export Într-o primă evaJpă, i·a·r <llpoi de�f,j.i n,ţarea
lor 73.
Alătu·ri de aceste obiect�ve care p ri'Vea.u în mod 51pccial problemele eco
n omiei agrare, mann,festllll .p rog.rann al P.N.Ţ. cu1p rnn.dea şi alte numeroase pre
vederi de u n interes mai lar,g, ca: înrfă'pmirea unei reforme adminirstrative care
să aducă "allitonomi a locală şi de�contra'lizarea prin c on'smi·i alese pe baza vo
tului obştesc", excluzînd "imixtiunea politicianistă a puterii centrale în adminis
traţia loca•lă" ; reo11gmiz.area departa�tnentelor şi a tJuturor institu,ţiil.or de stat
în scopul reaJ.izării de economii bugetare şi al selecţ i onă rii unui corp de func
ţi o n ari capabili, cu " stabilitate asigurată şi remuneraţi in aşa chip îndt să
f.ie feri�ţi de orice a:cţiooe de cor up ţie, dar şi re!ilpo nsahili de orice a:b uz uri . . . " ;
7 1•

di recţie priveau grăbirea "desfăşură rii refol"mei agra.re

18 C. Brudariu, ,op. cit. , p. 4 3 .
.
18 V. N. Mac;lgearu , Evoluţia economiei româneşti după · făzboiul mondial, p. 2()8 .
7 0 ,.Dreptatea" , 3 0 noiembfiţ 1 928 :
71

··,

Ibidem.
72 Ibidem .

73 Ibidem.
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o m ai bună or:g aniz·arc a învă.ţăm!Întului ; p reo c Uipa rca pentru con:diţiilc de viaţă

ale invalizilor, văduvelor şi orfanilor de război etc. 74.

Tinîn.d seaJilla de sta rea de nanu'iţJUmire a m a sdor muncitoare, progr amul

P.N :r. menţiona că " Dezvoltarea progresivă a unei industrii impune măsuri

pen t ru c re <llrea unei situaţii materiale �i culturale cît mai f.n:f.lol'litoarc a acelo r

ce aduc contribuţia braţelor lor produqici n a ţional e"

75.

în acest sens, se pro

mitea o reviz u i re a si5ltemului de imipunerc f,iscală şi in �rodu�e rc a unei stricte
lcgal i tăţi în to a te domen i i l e, pentl'lu curmarea abuzuri lor. Prohlcma naţională

urma să fie tratată în cadrul unei legi organice, pe baza prevederil o r consti
tu�iunale şi a spiritului de toleranţă Hadiţională a .poiporului român.

Ridicîndu-se Împotriva politicii economice dusă de guvernele liberale pc care le acuza de xenofobistn - şi urmărind captarea sprijinului cercurilor

i mperiali<,te străine, manifc!>tul program precon iza î nlătura rea res uri qi il o r ec.o
nomicc stabilite prin legea minclor din 1 924 şi realizarea e gal i tăţ ii de trata
mem a c apita l u ri l or stră·ine cu
a bogă•ţii lo r n·aţion ale " .

c

el e româncşt·i, în vede re a "puneri•i în valo a re

R eflectînd difi c u ltăţi le d e o rdin financiar În care se găsea statul ro mân ,

p rogramu l de gu vernare menţiona că " î n ain tea tuturor chestiunilor de o rdin

economic şi financiar, gu vernul este preocupat de stabiliZ!area monetară atÎt

de întîrziată şi absolut indispensabilă pentru a ieşi din criza de a zi " , în ca re
scop " guvern u l va l u a toate măsurile financiare pentru asigu ra rea echilibru

lui bugetar şi v a încheia împrumutul extern necesar"

76,

Acest program cu p rindea , fără indoială, cele m ai presante probleme a

căror rezolvare se impu nea

cu

acuitate.

Pentru

unele dint re e le,

so l u �iile

preconizate erau neindicate, ca în cazul ncg l ijă ri i dezvoltării industriale a
ţării sau În ce l al poli t icii " porţilor deschise" în faţa capitalului s tră i n - În

condiţiile În care cer cu r i le monopo l iste occidentale desfăşuflau u n sever pro
tcqionism ; pentru alte probleme, însă, soluţiile şi măsurile propuse erau

j us

tificate şi necesare, iar aplic a rea lor ar fi contribuit, fără îndoială, l a obţi

nerea unor rezultate pozitive pc plan economic şi so c ia l -pol i t i c . Acest lucru

a fost recunoscut şi de marea majoritate a reprezentanţilor p a rtid elo r de opo

ziţi! care, cu prilejul discuţiei la mesaj , şi-au arătat adeziunea lor ; !'!XCepţi e
f'ăcut Partidul naţional-liber.al,. car� a declaflat că se va opune adoptării

a

74

7''

76

Ibidem .

lbidem.

Ibidem�
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unora din măsurile preconizate de guvern, în timp ce pc altele - ca întă

rirea monarhiei, înzestrarea armatei şi politica ex ternă - le va sprijini

77.

La Început, guvernul n aţional-ţărănesc a şi luat, sub presiunea putcrni

<.:ului .curent de opinie pc care se sprijinise În obţinerea puterii, unele măsuri
cu caracter democratic, ca ridicarea parţială a stării de asediu, o mai larg:î
libertate a presei etc .

Cu rînd, însă, el a înc·aput să dea înapoi, folosind metodele de guvernare

antipopulare utilizate de guvernele precedente

78•

Semnificativ este faptul că

au fost menţin ute şi aplica•e o serie de legi pe care le combătuse cu vehe

menţă În anii de opoziţie 5i in primul rînd Constituţia, declarată de atîtea

ori ca lipsit:! de bază j uridică ; de asen1cnca, legea electorală din

1 926, eti

chetată ca o viola.rc a atributelor votului univesal, a fost şi ea utilizată din

plin. Î n ceea ce p:-iveşte problema unei noi reforme agrare, atît de mult agi
tată În anii de opoz·iţie, ca a fost părăsită acum, păstrîndu-se numai pre
vederea

"de�ă vîrşi rii"

�i în lătu rării abuzu rilor . c omise cu prÎ'l ejul aplicării

ei - formulă vagă care scutca guvernul de obligativitatea unei acţi uni ce

l:ar fi pus în conflict cu mulţi dintre condrucă·w rii Partidului naţional-ţără
nesc, ca Alexandru Vaida, Ştefan Cicio-Pop etc., mari proprietari funciari.

Şi mai semnificativ este faptul că guvernul n-a luat măsuri n ici împotriva

dominaţiei m a relui capital bancar, combătut cu vehemenţă în perioada guver
nărilor liberale; mai mult decît atît, n umeroase băn ci au fost salvate de la

faliment, 'statul luînd pc seama sa "portofoliu) putred" al Băncii Naţionale.
Aşa cum

remarca unul din Întemeietorii Partidului ţărănesc, deven it

apoi

vicepreşedinte al organizaţiei I lfov a P .N.Ţ., în timpul guvernărilor naţional

tărăniste· " . . . s-a ajuns nu J.a sfărîmarea mecanismului capitalist, . bancaro
industrial, de exploatare, c reat şi folosit de liberali, ci la salvarea lui de la

falin�ent, . (U 9prijinul bugetului statului şi la Întărirea acestlli mecanism pe

preţul intrării. di!eritilor fruntaşi N.Ţ. În consiliile de administraţie respec

tive"

79.

Astfel, Al. Vaida-Voevod a ajuns preşedinte al consiliului de admi

n istraţie al societăţ.ii "Româno-americană" - filia!lă a lui " Standard Oil" -,
membru în consiliul de administraţie

1�

"Denn ata" etc ; RD11'lulus Boilă a

deven i t membru al consiliului de administraţie al societăţii "Brithetele", Ni

��

colac Pcnescu a i ntrat în conducerea societăţii "Chibriturile" etc.

Şi pe - l n politic, m u lte din măsurile den1ocratice p ro.mise de P.N.Ţ. în

<�:�ii, de opozhic n-au fost respectate s�u au fost aplicate numai În lilOd par- ·
7 7 ,',Viitorul" , 30

decembrie 1 928 .

.

.

Re:ro luţie asupra re:rultatului a legeri lor generale �t sarcmtle Partidulttt Cqmunist ..dtn
România , în Documente din istoria Partidului Comun ist dm România , 1 929- 1 9':3 .3 ;· E . S .P.L.P . ,
1 95 5 , p . 1 3 .
.
70 Grigore Anghelescu , Partidul naţiona l ţărănesc în po l itica ţăr i i , Bucureştkl Q44; p·. 8.
78
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\ial. Astfel, de:;;i se anun�ase ridicarea stării de asediu pe tot cuprinsul ţam,
în realitate ca a fost păst>r ată În unele regiuni -- �i n u numai În cele de
graniţă unde menţinerea ei putea găsi o anumită j ustificare. Pc de altă panc,
judeaarca delictelor politice, car.:: trebuia să treacă În competcnţa instanţelor
civile, a fost lăsată mai departe în seama celor militare, care hotărau de
obicei în funcţie de dispoziţiile puterii executive. De asemenea, amnistia gene
rală pentru infraqiuni politice, promisă de P.N.Ţ., nu a fost aplicată, ceea
ce a creat nemulţumiri În rîndurile forţelo r democratice �i a determinat nu
meroase interpelări în parlament ch iar din partea deputaţilor social-demo
craţi, care făcuseră cartel electoral cu P .N:f. În alegerile din decembrie 1 92 8 .
Astfel de intervenţii s-au produs chiar cu prilejul discuţiei l a mesajul tro
8
nului (ianuarie 1 929) 0, fără ca guvernul să dea vreun răspuns; ele au fost
reluate de rep rezent anţii P.S.D. - Lothar Rădăcea.nu �i Ion Mirescu în
8
cursul lunilor februarie-maJTtie 1 929 1 , aceştia cerînd respectarea prevederilor
p rogramului de guvernare şi arătîndu-şi dezamăgirea faţă de spulberarea
speranţelor ce şi le puseseră Într-o evolu\ie democratică a vieţii politice. bi::t
mai tîrziu, la 6 iunie 1 929, a fost adoptată o lege În baza . căreia se amin
teau unele infraqiuni, dar ca priYea numai pe cele cu caracter militar sau
de drept comun 82.
De altfel, măsurile �amavolnice şi represive lu ate Împotriva acţiunilor
revendicativc ale oamenilor muncii şi îndeosebi împotriva mişcării n1uncito
rcşti aveau �ă contribuie şi mai mult la demascarea politicii reacţionare a
guvernului naţional-ţărănesc.
O expresie a acestei politici, pe plan economic, a constituit-o �i bugetul
statului pe anul 1 929. Adoptat în grabă şi sub presiunea efectelor crizei, el
nu s-a deosebit, ca stmctură, de bugetele anterioare, marcînd schimbări m ai
mult sub raportul ponderii pe care o aveau diferitele capitole în realizarea
veniturilor ca şi la cheltuieli. Astfel, au c rescut veniturile obţ!Înute pe calea
impozitelor indirecte ( 1 1 992 000 000 lei, la care se adăugau 4 500 000 000 lei
taxele de timbru şi 8 153 450 000 lei vemturi de pe urma monopolurilor
statului), in timp ce impozitele directe reprezentau numai 7 762 000 000 lei 83 ;
o -..astfel de st ructură a impozitelo r marca aşezarea majorităţii sarcinilor buge
tare pc umerii maselor l argi de contribuabili, în timp ce marii proprietari
funciari şi ca.pitaliştii - asupra cărora s-ar fi putut aqion a prin unpoztte
directe - ·erau pr�tejaţi.
.....

8u .A . l:C . ,

Fond

Pre.>iedinţia. Consiliului de iriipi�tri, d osar ·nr . ' 3 /1 929, fit�le · i i 2 :ş;:· :to3 . .

81 lbidem fila 2 1 4 .
,
· · . ; : · :,
' · '' . . .
82 Monitdru l Oficia l , nr. I Z ! bis , 6 iunie 19i 9 . .
.
83 Detbaterile Adunări ( dep utaţi lor, 18 ianuarie 1929,
·

·

·

. •

·

•

p

. . !70.
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În ceea ce priveşte cheltuielile, cifra cea mai ridicată o reprezentau cele
angajate de ministerul de finanţe: 1 5 59J 1 S 2 3 1 6 lei ,adică 4 1 ,70/o din totalul
bugetului, În care era cuprinsă în primul rînd plata anuităţilor datoriei pu
blice (6 46J 000 000 Ici), mai mari cu 647 000 000 Ici faţă de anul precedent,
ca urmare a contractării noilor împrwputuri 84; Ministerul de război a anga
jat cheltuieli În valoare de 7 874 000 000 lei, reprezentînd 2 1 ,2o;0 din tota
lul bugetului, În timp ce ministerelor cu caracter economic le erau rezer
Yate doar 2 8 8 7 000 000 lei, adică 7 0 ,'0 din total, iar ministerelor cu carac
ter social-cultural 7 609 000 000 lei, reprezentînd 20,4 0fo din buget 85.
O astfel de orientare În stabilirea structurii bugetului statului, conve
nabilă claselor dominante, nu a trecut neobservată de către mulţi dintre con
ducătorii celorlalte partide politice, În cursul discuţiilor purtate În parla
ment, deşi au aprobat, cu unele rezerve, proiectul de lege bugetară. Astfel,
1. G. Duca a arătat că Partidul naţional-liberal nu va face dificultăţi guver
nului În realizarea execuţiei bugetare, deşi - pentru a marca opoziţia lor
generală faţă de P.N.Ţ. - deputaţii liberali s-a.u abţinut de la discuţii �i
au vota.t împotriva proiectului de lege 86• În cadrul aceloraşi dezbateri, depu
taţii J. M. Lcon reprezentînd Partidul ţărănesc (ar. N. Lupu), Rudolf
Bransch din partoo Partidului german, Iosif Fischer În numele grupului par
lamentar evreiesc s-au declarat de acord cu bugetul propus, în timp ce I . Jâ
sika, reprezentînd Partidul maghiar, îşi arăta dezacordul său, dar numai din
cauză că În buget nu ar fi fost prevhutc fonduri pentn1 ajutorarca şcoli
lor minoritare 87 • O critică de fon� a structurii bugetului au făwt-o doar
deputaţii Romulus Dan, reprezentînd Partidul social-democrat şi Nicolae
I orga, preşedintele Partidului naţion,al. Cel dinti� constata cu amărăciune că
bugetul nu se deosebea de cele anterioare sub raportul carac.terului său de
.:lasă, punînd sarcini foarte grele pc umerii oamenilor muncii, în timp ce
era ".foarte dulce" cu cei avuţi ; el declara că, deşi P.S.D. se ·prezcntase În
canel electoral cu Partidul naţional-ţărănesc, se vedea nevoit să nu voteze
bugetul 88. La rindul său, Nicolae Iorga sublinia că noul buget avea un carac
ter Împovărător pentru popor, într-o vreme în care condiţiile de viaţă deve
niSfră deosebit de grele. Făcînd o apreciere m ai largă asupra situaţiei econo----------

u

Ibidem, p. 1 95 .

11

DeZ_baterile adt,ţn4rii cLe-ţ;ut4ţi rj,., , 18' ianuarie 1929, p. 280.
I&id:cm, p. 280-28 1 .
Ibidem, 19 ianuarie 1 929 , p. 29 1 .

Ibidem , p . 1 7 1 ; ve;i ş i N: Maievschi , Contribuţii la istoria finanţelor publice ale Ro ·
mdrtiei
(1 9 1 4- 1 944):, Ed,it. ştiinţitică, Bucureşti, l 95 7 , p. 216 . .
.
5"

�7
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m ice, e l conchidea că nu bugetul interesează .atît, c î t prospentatea sau sără
cia ţării

89.

După adoptJarea bugetului de către parlament, guvernul naţional-ţără
nesc a luat măsuri severe spre a as1gura realizarea riguroasă a prevederilor
acestuia.
a

Una din cele mai importante surse pentru obţinerea sporului de venituri
fost creşterea cifrei d e afa(.'cri faţă de cuantumul prevăzut în legea ante

rioară din 30 martie: 1 927, creştere care a atins l a unele mărfuri, 1 5o;0 din
valoarea acestora 90 . O astfel de măsură este caracteristică pentru schimbarea
de orientare

a

•politicii P.N.Ţ. în anii de guvernare faţă de perioada de opo

ziţie, În sensul că, de unde în anul 1 927 un fruntaş naţional-ţărănist decla
rase că "Impozitul pc cifra de afaceri ( . . . ) este un impozit antieconomic,
un impo�it cond amnabil din punctul de vedere al echităţii sociale" , din care
cauză trebu�a să fie înlătu r a t, sumele respective urmînd să fie acoperite prin

tnajorări asupra taxelor vamale şi a impozitului asupra bencficiului comer
cial şi ind

lJStrial 91,

acum guvernul naţional-ţărănesc nu numai că nu renunţa

l'a această sursă de venituri, ci recurgea la majorarea ei, ceea ce lovea în
puterea de cumpărare a maselor l argi populare, în trucît impozitu l pc cifra
de afaceri nu era, În fapt, suportat de fabricanţi, ci se includea În preţul de
vînzare al mărfurilor. În acdaşi timp, au fost sporite taxele de consumaţie
la spirt şi derivatele lui, la bere 92, iar la 1 5 mai 1 929 a fost majorată de
l a 4 lei la 7 lei de kg taxa de consumaţie

asupra zahărului 93;

prin

legi

�imilare au fost urcate cu 20 I0 taxele asupra chiriilor, preţul tutunurilor de

calitate inferioară, taxele de timbru, i mpozitele pc spectacole 94 şi impozitul

asupra salarii-lor. Creşterea poverii fisca-le a cunoscut o curbă ascendentă în
primii ani ai crizei,

guvernanţii căutînd să

asigure echilibrarea

bugetului,

îndeosebi sub raportu l - acoperirii obligaţiilor decurgînd de pc unna datoriei

publice externe; de altfel, existenţa unui buget echilibrat a constituit o con

diţie sine qua non pusă de băncile creditoare străine pentru 1acordarea împru
muturilor soiicitate de statul romin. În acelaşi scop s-au făcut şi concedieri
qc salariaţi din instituţiile şi întreprinderile statului

95,

ajUI:}gîndu-se la con

stituirea, în anul 1 930, a aşa-numitului " cadru a uxiliar", în care au fost tre10

Ibidem , p. 284 .

12

Monit.cwul Oficia l ,

1 din 1 ianuarie 1 929.
91 Vezi şi A. Andrabur! Impo2:itul pc lu:r şi cifra. de afaceri, Focşani, 1 94 1 ,
90 Monitcn-ul Oficia l . nr.

03

Ibidem , nr. I l S

n:r.· 1 din 1 iaDuarie 1929.
din 30 mai 1 929.

"' Ibidem , nr . 1 59 bis din 21 tulie 1 929 .

'" V . Mad;earu , Drumul echilibrului financiar , BucureŞti , 1 935 , p .
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cu ţi numeroşi funcţionari scoşi din serviCiu şi · plătiţi n umai cu jumătate din
salariu. · Reduceri le de personal n-au atins cadrele annatei, j andarmeriei şi j us
tiţiei, ·al căror număr a cunoscut chiar o anumită c reştere, după cum n-au
privit pe înalţii dregători şi funcţionarii superiori, unde a existat chiar un

fenomen de hipertrofiere, numă rul ministerelor �i al subsecretariatclor de stat

crescînd f,aţă de perioada anterioară, cu toată zarva făcută de conducătorii

P.N.Ţ., în anii de opoziţie pc tema nccesitătii r.aţionaliz ării a&estora.
Prin intensificarea presiunii fiscale, prin int rodticcrea unui regim de aspre
economii în sectoare care priveau m asa sa.!ari·aţilor, ca şi

baza intrării de

pe

mijloace financiare străine ca urmare a contractări i împrumutului

de

stabili

zare, a fost posibil ca exercitiul bugetar pe anul 1 929 să se Încheie cu un

cxcedent d e

1 4 1 1 000 000 lei 96; acesta a fost, însă, singurul buget echilibrat

din perioada crizei economice, celelalte soldîndu-s ; cu deficite considerabile,
1 O miliarde Ici În anul 1 9 3 1 97.

care s-au ridicat la aproape
Concomitent

cu preocupările legate de î ntocmirea şi

executarea buge

tului pc anul 1 929, guvernul a schitat şi unele preocupări privind orien tarea
economici na ţionale în ,ansamblul
programaticc, dt şi, mai ales, de la
multe elemente

de

său,

pornind

necesităţi

atît de la

unele p reveder i

presante, În care erau

prezente

conjunctură şi nu mai puţine calcule de o rdin politicianist.

Dar p roblemele dificile rezultate din evoluţia violentă a c ri1zei, cărora
li s-.a adăugat i nsufici cnta pregătire a cadrelor acestui partid pentru o aqiunc
constructivă

de

guvernare, au făcut ca chiar şi acest p rogram să fie În mare

parte abandonat, locul lui luîndu-! d�

cdc

mai multe o ri improvizaţia.

Pc primul plan al preocupărilor guvernului s-au aBat problemele legate
de situaţia economică şi financiară a ţării, devenită deosebit
l n conceptia conducătorilor P.N.Ţ.,

singura

de

precară.

soluţie pentru ieşirea din

această situaţie o constituia

înfăptuirea stabilizării monetare pe baza obţi
O as tfe l de cale fusese preconizată, de altfel,
şi de către guvernul liberal, pe baza indicaţiilor experţilor recomandaţi de
B anca Franţei, În fruntea · cărora se găsea Charles Rist, prim-viceguvernator
al sus-numitei bănci şi Gaston Jeze, considerat ca m are specialist in probleme
nerii unui imprumut extern.

financiare.

Guvernul naţional-ţărănesc n-a făcut decit să continue aqi u riea înc ep ută
de guvernul libe.rial, cu ·· de � sebi r�� .. ,�ă a. părăsit · unei{ :·reze�e
: Şî:':rezistenţe
.
.. .
,: . .
. , � ...
.
. ·�"�
;
96

.

·:

Anuaru l sta t istic al Român ie i . 1 93 9 ş i ) 94 0 , p ·; 66j :! . . :.
'
.v . ·· ' ·
;:·. . '·. , . . . ·:·
.'
·

9 7 Ibidem.

·

•

.

· . ·.
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opuse de acesta din urmă faţă de condiţiile creditori lor străini 98 ş1 a plă
tit comisioan e mai mari decît cele la care consimţiseră liberalii 99_
Împrumutu l extern, considerat de guvernanţii naţional-ţă răniş ti ca fiind
o condiţie sine qua· non a realizării stabilizării monetare, a fost contractat
şi semnat la 2 februarie 1 929, În localul lega�iei României de la Paris, de
către Mihail Popovici, ministrul de finanţe şi de către reprezentantu l B�ncii
Franţei 100.
Fiind adusă În discuţia parlamentului, problen11a contractării împrumu
tului . a pril�juit luări de poziţie din partea tuturor partidelor politice şi a
dat n aştere un.or ample dezbateri În presă . Interesul cel mai mare a fost
stîrnit de _ poziţia �adoptată de Parti,dul naţional-liberal, ţinînd seama că, pe
de o parte acesta începuse tratativele cu creditorii străini, şi în mod logic
nu se putea pronunţa Împotrivă, iar pe de altă parte pentru că noua sa
situaţie de partid de opoziţie îl împingea la respingerea aqiunilor întreprinse
de guvern. Această situaţie de contrarietate a contribuit la crearea unei diver
genţe de păreri În însăşi conducerea P.N.Ţ. - lucru puţin obişnuit la un
partid În care disciplina cadrelor era considerată drept o axiomă. Astfel, În
timp ce Vintilă Brătianu se pronunţa pentru o politică rigidă, de neaprobare
a nici unei aqiuni guvemamennale - fapt care l-a şi determinat să nu par
ticÎ!pe la dezbaterile Camerei - I. G. Duca, secretarul general al partidului
şi Victor Antonescu, au declarat, la Senat, că aprobă proiectele guvernului
privind Încheierea îm;prumutului şi stabilizarea monetară, Întrucît ele nu ar
reprezenta altceva decît o finalizare a intenţiilor manifestate de P.N.L . 10 1 _
in schimb, şi aceştia, oa şi toţi ceilalţi conducători ai Partidului naţional
liberal, s-au opus concesionării chibriturilor unui trust străin, concesionare pc
care o considerau ca un act anticonstituţjonal, întrucît art. 1 1 2 din Consti
tuţie stabilea că nici un monopol nu putea fi statornicit decît În folosul jude 98 Sub a"eest"raport, Henr.i: Deterding, conducătoru l lu i "Royal Dutch Shell" declarase că
,,Băncile -(străine- · --. n ..n.) n.u.pGt acorda României ajutorul financiar sol ic itat dacă nu se modi
fică �adica! legea � inelor" ( ,;Viitorul " , 1 3 septembrie 1 928).
0 9 Vezi şi ,.Viitoru l " , 7 februarie 1 929 .
1 00 Acest imprumut fusese precedat de încă două imprumuturi contractate mai inainte şi
.
care aveau in vedere redresarea monetară : primu l , in ·valoare de 1 2 . 000.000 dolar i , contractat
în august 1 928 la ,.Banca Comercială Italiană" din M i lano -- rambursat în martie . :1929 - şi al
doilea, în valoare de 2 5 .000. 000 dolari, obţinut în noiembrie 1 928 prin contractu l semnat cu
1 4 bănd din Franţa , Anglia , Germania, Italia, Cehoslovacia, Elveţia , Austria etc. Acest din
urmă împrumut a avut, însă , u.n . o;:aracter simbo l\c, reprezentînd doar un gest de solidaritate
a băncilor creditoare cu Banca Naţională a României în vederea consol idării poziţiei leului (Vez i
,
ş i Costin C. K ir iţeso;:u, Sistemul bdnesc al leului ş i precursor i i lu i , voi . Il , Edit. Academ iei
Republicii Socialiste România. 1967 , P - : 346_- 347 ) . ·
1 01 , . Dreptatea , 8 februarie 1 929.
·

"
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ţelor sau comunelor 102 . Aceeaşi poziţie, de aprobare a imprwnutului, cu ex
l·epţia concesionării chibriturilor, a adoptat-o şi Partidul ţărănesc de sub
conducerea dr. N. L u p u .

În ceea ce priveşte poziţia Partidului naţional, ea a fost exprimată de
I'\icolae Iorga, care şi-a dat adeziunea, considerind contractarea imprumutului
ca pc ,. un act naţional" , de o deosebită importanţă pentru ţară 103, deşi a
;tdăugat că el c o m po r ta n umeroase sacrificii din p artea poporului. Iorga s-a
declarat de acord şi cu 1concesionarea chibriturilor, văzind in acesta "o puter
nică legătură cu străinătatea" 104 . Această din urmă poziţie a sa venea in
contradiqie cu linia generală pe care se situase - de combatere a tot ceea
ce ducea la înstrăinarea avuţiei naţionale şi la încălcarea suveranităţii statului
român ; explicaţia s c h imb ăr i i de atitudine t rebuie căutată, pe de o p ar te în
ataşamentul său faţă de Franţa, sub egida căreia fusese contractlat împru
mutul, iar pe d e altă parte În intenţia de a da o replică Partidului naţional
liberal, cu care se afla atunci într-o vie polemică par lam en ta ră şi de presă 105 .

Cu interes deosebit a fost aşteptată luarea de po z iţie a Partidului So
cial-Democrat, dat fiind faptul că acesta participase în alegeri pe listele gu
vernului. Vorbind in numele P.S.D., Iosif Jumanca a făcut o aspră critică
Partidului naţional-liberal care, prin politica sa, Împinsese moneda naţională
în pragul p ră b uşi r ii, făcînd necesar Împrumutul ; răspunderea contractării
acestuia nu revenea, potrivit opiniei P.S.D., guvernului naţional-ţărănesc, ci
Partidului n aţi onal lib eral. Considerînd semnarea Împrumutului ca un act cu
consecinţe negative, Partidul Social-Democrat a declarat că ,.nu împarte sar
cina răspunderii " şi, oa atare, se va abţine de la vot.
în ceea ce p r ive ş te Partidul maghiar, acesta s-a declarat, prin deputatul
J6sika, de acord cu imprumutul şi cu legea monetară 106 ; o declaraţie simi
lară a făcut in Senat Elemer Gyarfas, care a criticat cu vehemenţă politica
, p r i n noi înşine" promovată de liberali, declarîndu-se adeptul formulei .,por
ţilor deschise" urmată de naţional-ţărănişti 107. O pozi�ie similară au adop
tat Partidul german, prin deputatul Haos Otto Roth şi senatorul dr. Wil
helm Binder 108, precum şi Clubul parlamentar evreiesc prin dr. Fischer la
-

.

•

1 929.

1o2

Dezbaterile Senatulu i , şedinţa din 5 februarie 1 929, p. 360 ; cf. "Viitorul" , 8 februarie

1 °3 "Dreptatea" , 8 februarie 1 929.
104 " Curentul" , 8 februarie 1 929.

1°'' "Viitorul" , oficiosul Partidului naţional- libera l , a mers pînă la a - 1 acuza pe Iorga că
s-a dus la Sorbona cu ajutorul banilor "cerşiţi" de la Banca Marrnorosch Blank & Co sau
"storşi" de la M inisterul instrucţiunii (N . Iorga , Memor i i , voi . V , p. 327).
1 ° 8 "Curentul" , 8 februarie 1 929.
1 " 7 Dezba teri le Sena t u l u i , şedinţa Jin 5 februarie 1 929, p. 36 1 .
1 os Ibide m, p . 3 6 2 .
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Cameră ş i Ebner Mayer l a Senat 109 ; aprobînd proiectele d e legi, aceştia şi-au
exprimat totodată spemnţa că efectele redresării monetare şi ale împrumu
tului le vor resimţi deopotrivă şi cetăţenii aparţinînd minorităvi,lor naţionale.
Singurul partid politic reprezentat în Camera deputaţilor care nu şi-a
p recizat poziţia a fost Partidul poporului; explicaţia rezidă în faptul că toc
mai În acea perioadă Partidul poporului străbătea un moment de puternică
criză, m anifesta-tă, între altele, prin plecarea unor întregi organizaţii jude
ţene, ca cele din Dolj , Neamţ şi Fălci u 1 10 . U l ter.ior, Alexandru Averescu a
făcut o scurtă declaraţie În cadrul lucrărilor Senatului, în care a arătat că
sprijină acţiunea guvernului, pornind de la considerentul că în chestiunile ce
privesc raporturile cu st,răinătatea, opoziţia trebuie să se situeze alături de
cei ce au răspunderea treburilor publice 1 1 1 .
•

În ceea ce priveşte poziţia Partidului Comunist Român, ea nu a putut
fi exprimată de la tribuna parlamentului şi n ici prin presa legală. Politica
economică a guvernului

naţional-ţărănesc

a

fost supusă, însă, unei

ample

analize în cadrul lucrărilor plenarei C.C. al P.C.R. din februarie 1 929, ară 
dndu-se că regimul burghezo-moşicresc din ţara noastră în ansamblul său,
fie că era reprezentat de liberali sau de naţional-ţărănişti, era răspunzător
de falimentul economic În care ajunsese România, iar soluţia sadvării prin
contractarea unui nou Împrumut extern va duce inevitabil la accentuarea
,. j ugului dublu al capitalului naţional şi internaţional " 1 12. Deşi în aprecie
rile sale şi�au făcut loc şi o scrie de exagerări 1 13, Comitetul Central al Par
tidului Comunist Român a subliniat în mod just tendinţele acaparatoare ale
capitalului monopolist imernaţional, care găsea în ţara noastră plasamente
avantajoase, prin jefuirea bogăţiilor naturale ale României şi prin exploatarea
forţei de muncă ieftină.
Impotriva cont11actării împrumutului extern şi a acordării de concesiuni
s-a pronunţat. deşi nu destul de combativ, şi Blocul Muncitoresc-Ţărănesc.
Dar, cum guvernul dispunea de o majoritate masivă în parlam,ent, iar
partidele de opoziţie I-au sprijinit şi ele aproape în totalitate, legile . privind
�tabilizarea monetară şi contractarea împrumutului eKtern au fost aprobate
în Came·ra deputaţilor şi în Senat, la 7 februarie 1 929 1 1 4 .
1 01 Ibidem .
11 0 " Îndreptarea" , 7 februarie 1 929 ; "Curentul" , 8 februarie 1 929.
111 " Indreptarea" , 8 februarie 1 929.
1 12 Re�olu(ia Plenarei C.C. al P.C.R. din februarie 1 92 9 , în Documente din istoria Parti·
dului Comunist din România , 1 929- 1 933 , E .S.P.L.P., 1 9 56 , p . 1 1 - 1 3 .
111 Ibidem , p. 1 3 .
lU

Monitorul Oficia l , nr. 3 0 bis, 7 februarie 1 929.
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Suma totală a împrumutului era de 1 00 7 3.) 000 dolari, echivaUnd cu
1 6 8 4 1 782 9 3 6 Iei; constituit din 4 tranşe:
- tranşa de 3 9 000 000, subscrisă de o serie de bănci din S.U.A., Italia,
Germania, Elveţia, Belgia, Olanda, Austria, Cehoslovacia şi România (Banca
Românească, Banca de Credit Român, Banoa Crissoveloni, Banca Marmo
rosch, B lank & Co. - în total 2 000 bOO dolari) ;
- tranşa de 561 638 000 franci francezi, subscrisă de Banque .de Paris
et des Pays-Bas;
- tranşa de 30 000 000 dolari subscrisă de Svenska Tăndsticks Aktie
bolaget, din Suedia şi
- . tranşa de 2 000 000 l ire sterline, subscrisă în Anglia.
Contractarca Împrumutului s-a făcut În condiţii deosebit de de�avanta
jo.ase pentru statul român. Astfel, tranşa În dolari a fost plasată la un curs
scăzut (880fo), ca şi cea în lire sterline; singura tranşă plasată la cursul de
1 000j 0 a fost cea suedeză, dar aceasta se explică p rin avantajele de altă
natură pe care şi le-a asigurat I var Kreuger odată cu obţinerea concesiunii
asupra fabricării şi desfacerii chibriturilor În România.
Diferenţei între valoarea nominală şi cursul de emisiune i s-a adăugat
comisionul bancherilor, calculat la 5,3°/0, t�mbrul fiscal, a cărui valoare a
mers de la 0,05o/0 pînă la 4,5°,'0, dobînda nominală de 70f0 plătibilă semestrial
cu anticipaţie de 45 de zile -- ceea ce atrăgea după sine o nouă pagubă
pentru statul român, ridicînd valoarea reală a dobînzii la 8,98 o;0 - precum
şi o serie de cheltuieli mai mici, ca onorariile avocaţilor, autentificarea şi
contrasemnarea obli gaţiunilor etc.
S-a ajuns, astfel, ca suma încasată efectiv de stat să fie cu aproape
2,4 miliJ.rde Ici mai mică decît împrumutul contractat 1 15.
Ca urmare a dobînzilor ridicate, a diferenţei de curs şi a comisioanelor
plătite, statul român umna să ramburseze, în decurs de 30 de ani, o sumă
de trei ori mai mare decît cea împrumutată. Povara asumată s-a făcut sim
ţită de îndată, sarcina dateriei publice ridicîndu-se anual cu 1 789 000 000
lei 1 16• Condiţiile oneroase în care .a fost obţinut tmpru.mutul de stabilizare
şi-au găsit expresia şi în o bligaţiile de alt ordin asumate de statul român.
Astfel, În schimbul subscrierii celor 3 0 000 000 dolari de către Svenska
Tăndsticks Aktiebolaget, această societate a pr�mit concesiunea cu caracter
de monopol a f,abricărm şi desfacerii chibriturilor în Român�a ;- ca urmare, a
1 13 A se vedea şi calculele făcute de prof. I . Tutuc , expert al statulu i ro!llâ n, în studiu l
Datoria publ icd a Români e i , publicat in Enc iclopedia Român i e i , vo i . IV , p. 805-806 ; cf. Costin
C. K iri�escu , op . cit., p. 3 4 9 --350.
.
1 1 6 V. Madgearu , Dmmul echilibrului finan ciar, p . 24 .
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luat fiinţă societatea "Chibriturile", care a preluat fabricile de chibrituri din

Cluj,

Timişoara şi Bucureşti, statul avînd

obligaţia să interzică importul

acestui produs şi, mai mult decît atît, să pună taxe ridicate pe utilizarea
brichetelor, pentru a face să sporească, astfel, consur:wl de chibrituri.
Urmărind obţinerea unor profituri cît m<�.i mari, capitaliştii suedezi au
închis fabrica de chibrituri din Cluj, au redu s numărul muncitorilor de la
celelalte fabrici introducînd metode de raţionalizare capitalistă - care aveau
drept efect �ntensificarea ritmului muncii - şi au ridicat de îndată preţul
chibriturilor.
Astfel, efectele con tractării împrumutului de stabilizare n-au întîrziat
să se facă simţite, în mod negativ, şi pe caJlea aceasta indirectă a concesiU
nilor, asupra condiţiil<;>r de waţă ale oamenilor muncii.
Creditorii străini şi-au luat măsuri de siguranţă şi în ceea ce p nveşte
încasarea riguroasă a anuităţilor împrumuturilor acordate. În acest scop, ei

au imp us înfiinţarea Gasei Autonome a Monopolurilor Statului

(C.A.M.)

prin transformarea vechii Regii a monopolurilor Statului (R.M.S.) - care
a devenit titulară - şi, deci, semnatară - a împrumutului. Vărsînd statului
suma încasată de la

băncile creditoare, Casa Autonomă a Monopolurilor�

pr�mea în schimb dreptul exclusiv de exploatare a tutunului, sării, hîrtiei

de

ţigarete, chibriturilor şi cărţilor de j oc - care constituiau cele mai sigure

surse de veniturti. Cîştigurile realizate erau vărsate într-un cont special des
chis la 'Banca Naţională a României, aflat la dispoziţia creditorilor străini ;
din sumele încasate, C.A.M. putea reţine o anumită parte nuanai după ce
B.N.R. constata că fuseseră îndeplinite obligaţllunile de plat:i către băncile
creditoare.
Produsul net al împrumutului, la oare se adăuga suma de 2 . 8 3 8 .700.000
lei provenită din vărsămintele germane în contul datoriilor de război, era
destinat stabilizării monedei ( 1 0.000.000 dolari Băncii N aţiona.le a României

şi 1 5 .000.000 dolari unor instituţii de credit), constituirii unui fond de rul

ment ( 1 1 .000.000 dolari tezaurului şi 9.000.000 dolari căUlor fer1ate) şi unor
investiţii (cel puţin 25 .000.000 dol,ari pentru căile ferate, iar restul pentru

alte l ucrări publice productive)

1 17•

de credit a fost folosit pentru

Fondul acor;dat B .N.R. şi unor instituţii
răscumpărarea portofoliului

Băncii Naţionrale a României şi al altor

imobilizat

al

instituţii de credit (aşa numitul

"portofoliu putred "), ceea ce constituia o măsură ilegală, de privilegiu în
favoarea unor bănci sau
obligaţiile faţă

de

B an ca

capitalişti particulari,

Naţională, ei devenind,

1 1 7 1. Tutuc, op. cit., p. 805 .
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statul

prin aceasta,

le-a preluat

debitorii ai
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statului. Cum recuperarea sumelor respective era cu totul incertă, cei care au
beneficiat de pc urma răscumpărării

.. portofolill l u i putred " a u fost băncil e.

Această acţiune tntrcprinsă de gu vern a stîrnit numeroase proteste înte

meiate ; astfel, economistul

A. Corteanu a calificat această acţiune ca fiind
mar� imprude:1ţă a prof. Rist " 1 18 , inspi tatorul multor măsuri cu caracter

"o

economic În trep rinse de guvern.

De asemenea, Danca N aţională a primit �i un alt sprijin din partea sta

tului, prin faptul că acesta a acoperit cea mai mare pa rte a datoriei pe care
o

contractase în perioada ante rioară la B.N . R .

O importantă parte a împmmutului ( 3 5 ,5° '0) a fost utilizată pentru

plata datoriilor contractate de stat şi de căile ferate faţă de n umeroşi furni
zori. Cum ace�tia erau . datori , la rîndul lor, faţă de bănci, iar acestea aveau

contractate obligaţii În străinătate, s-a ajuns la situaţia că banii plătiţi de
stat

furnizorilor

săi

s-au scurs,

treptat, peste graniţă ,

împuţintnd

în mod

considerabil devizcle, şi a�a insuficiente, de care dispunea ţara noastră. Epui

zîndu-şi curind fondurile de rul ment p rocurare prin împmmut, statul român

s-a găsit Într-o asemenea criză de m ijl oace băneşti, încît a trebuit să facă
din

nou

apel l a avansuri din partea Băncii Naţionale şi, pe de altă parte,

să sporească în mod con siderabil presiunea

lmabilă, spre a echilibra bugetul.
p uri

Consumarea a aproximativ
neprodtJctive

arieratelor)

a

(liohidarea

fiscală asupra masei de contri

60°/o din tmprumutul de stabilizare î n sco

portofol iului

imobilizat

al

B.N.R.

şi

plata

făcut oa alocările de fonduri in sectoare productive, unde se

putea acţJÎona eficient în direcţia asanării economiei, să fie cu totul insufi

ciente. Astfel, chiar la căile ferate, unde se s�mţea o nevoie acută de investiţii

în vederea sporirii şi modernizării mijloacelor de transport, alocările a u fost
cu mult sub necesar.

Contractarea împmmutului de stabilizare a fost însoţită de venirea în

ţară a unor consilieri străini, cu misiunea - mărturisită - de a colabora

la aqiunea de stabilizare monetară ce se preconiza, precum şi la reorganiza
rea şi refacerea căilor ferate. ln real�tate, p rincipalul rol al acestor consilieri
era acela de a asigura plata la timp de către statul român, prin intermediul

Casei Autono1111 e a Monopolurilor, a ratelor şi dobinzilor la imprumuturile
acordate de băncile străine,

În care scop ei îşi spuneau cuvîntul În principa

lele acţiuni Întreprinse de Ministerul finanţelor, Banca Naţion ală a României
şi Căile ferate.
UH

"Arius" , 1 8 oct. 1 93 1 .
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Astfel, încă de la 25 noiembrie 1 92 8 sosise în România Charles Rist,
viceguvematorul Băncii Franţei, principala instituţie de credit cu care a
tratat statul român . Curînd după aceea, el a avut repetate convorbiri cu
Iuliu Maniu, în cursul cărora au fost abordate probleme privind politica
economică a guvernului 1 19.
Charles Rist a fost instalat pe lîngă Banca Naţională a României, fiind
secundar de Roger Auboin şi avînd drept de vot consultativ În toate pro
blemele care priveau aplicarea planului de stabilizare 120 • Guvernul a invitat,
de asennenea, pe Gaston Leverve, fost comis.u al puterilor aliate pe lîn gă
căile ferate g ermane, cerîndu-i să alcătuiască un plan de refacere a căilor
ferate din ţara noastră, cu ajutorul fondurilor ce urmau a fi reprartizate aces
tora din împrumuturi de stabilizare 121.
Iniţial, şederea în ţară a acestor consilieri fusese fixată la trei ani, dar
la expirarea termenului, băncile străine creditoare au obţinut o reinnoire a
contractului şi o sporire a numărului lor, ceea ce a făcut să crească amestecul
capitaliştilor străini în viaţa noastră economică. Asupra rolului pe care I-au
jucat aceşuia, însăşi presa burgheză a publicat numeroase articole demasca
toare, arătînd că adeseori ei îşi exercitau puterea în mod discreţionar, dispu
nînd de un anumit drept de "veto" în unele probleme privind operaţiunile
financiare ale guvernului român. Făcînd reflecţii în legătură cu această pro
blemă, Nicolae Iorga nota la 10 aprilie 1 92 9 : ,. Rist se arată speriat de dezor
dinea pe care a văzut-o În socotelile noastre ( . . . ) il Întovărăşeşte şi Leverve,
care îndeplineşte de f,apt funcţiunea de controlor la Căile Ferate. Aicea am
ajuns'' 122• Cheltuielile foarte mari legate de şederea în ţară a acestor con
silieri, ca şi plata rapoartelor întocmite erau suportate în întregime de
statul român 123. D ar, prejudiciile cele mai grele pe care ei le-au provocat
oamenilor muncii constau în "recomandările" făcute guvernului de a aplica
măsuri de economii excesive, prin reducerea salariilor, concedierea a nume
roşi muncitori şi funcţionari, sponirea impozitelor şi a taxelor - toate avînd
118

, . Dreptatea" , 28 şi 29 noiembrie 1 928 .
12 0 Vezi ş i Mihai Plătăreanu , Politica economică şi socialcl a Romdniei, in tTecut şi in
cadrul legislaţiei actuale, Bucureşti, (f.a.), p. 1 3 1 .
121 .,Adevărul" , 1 2 ianuarie 1929 ; vezi ş i .,Viitorul", 1 5 februarie 1 929.
122

N. Iorga, Memorii, voi. V , p . 339.
123 Charles Rist a incasat pentru raportul său suma de 1 . 200.000 lei, iar Poisson,
4 .320.000 lei ; la acestea se adăugau scutirile de taxe vamale pentru mărfurile pe care le aduceau

din stră inătate sau le scoteau din {ară, precum ş i alte avantaje. Salariul lui Charles Rist a fost
stabilit la suma de 1 50 .000 franci elvetieni pe an, depuşi la bănc i din stră inătate. La aceştla
se adăugau cheltuielile de locu intă , suportate tot de Banca Na� ională , care însumau aproxima
tiv 1 .000.000 lei pe an pentru apartamentul de la ,.Athenee Palace Hotel" ş i 400 .000 lei pe
an pentru cel de-al do ilea apartament situat pe şoseaua K isseleff (Arhiva Băncii Nationale a R.S.
România, Direqia Secretariat, dosar nr. 2 1 , fila 63 ; cf. ,.Curentul" , 5 februarie 1 929).
21•
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�24

ratelor la împru m ut u r il e contrac
pe n si i lo r.
G uve r n u l na ţion al - ţ ă r ă ne sc :1 c o n si de rat că pe baza c � n tr a c tă r ii acestui îm
prumut s-a asi g u r a t c o ndiţ ia de bază p en tr u în făp t u i rea stabilizZirii monetare,
soco t i tă ca " cheie de boltă" a în tr egi i po l it ic i financiare în acea p e ri o a d:l .
Virgil Madgearu a a ră t �\ t mai tîrziu cîte sperante - clovedite în mare parte
a fi fost sim p l e iluz�i -- se legau de această acţiune. ,,Stabilizarea - afirma
e l - apăr ea ca un panaceu pentru toată lumea. Ea era cerută d e neg ustori ,
dor ni c i d e si g u ran ţă î n tranzacţii ; d e i nd u s triaşi , dornici să-şi p un ă ordine în
b il anţ uri ; de imp or vato ri şi ex po r tato r i, nerăbdă�ori să nu mai piardă din
vînzarea p rod use lo r de export, în perioada dep recierii sezonale a schimbului
şi din c u mpă narea p rod u selo r de i mpo r t, :n pe r i·o ada urcări.i lor corespun
zătoare" 124. Tot od ată, stabilizarea monetară er.1 cerută cu insistenţă d e ca pi 
t a l u l m onopo l i s t străin, care voia să-şi vadă asigurate cîştigurile plasamentelor
f:'htLe pe piaţa românească. Fără îndoi,ală că suabilizarea valorii leului inte
resa şi pă t uri l e populaţiei cu venituri m o de s te -- muncitori, tărani, func
ţionari, pensionari, pentru care inflaţia .:onstituia o c auză În plus a înrău
tăţirii condiţiilor lor de Yiaţă.
Toate acestea explică răsunetul pc care 1-a a v u t în viaţa economică şi
p oliti că discutarea �i ad o pt a rea an sa m bl u l ui de m ă s u r i pr iv i nd stabilizarea
în vedere

tate,

as i g u mr ea

în p r�m u l

rînd a

p lăţii

chi:�r dacă nu s e găseau bani pentru plata salariilor şi a

monetară.

S u pu n î n d - o d e z ba te rii p ar l a ment ul u i l-a
finanţe

Mihai

7

f eb ma r i e 1 929, m i nistrul de

P opovici arăta în expunerea de motive că

o asemenea opera

ce avea drep t urmare
serie
stabilizarea p re ţu lu i ele c o s t, ordinea şi sigur an t a t ra n z acţi il or , î n lă t u ra rea
:;pec u l e i
�i c rearea condi ţi ilo r favorabile pentru a f luen ţ a c api tal u ril o r
străine 125 ; referind u - se la co n seci n ţ el e de' ordin social, el pretindea că " . . . mai
presus decît orice, st abil iz are a monedei înse am nă instaurarea p� cii şi armo
niei so c i al e prin înlăturarea co n fl ic te l o r de s al1a r ii , con f lic te inev i t a bi le p r in
necesitatea muncitorimii de a-şi adapta salariile la indicele d e scump e te . . . " 126.
In r ea l i tate , însă, c o ndiţ�i l e în care a fost î nf ă p t uit ă stabilizarea monetară ,
noul împrumut contractat cu acel pr il ej şi concesiunile acordate unor capi
tal işti străini au constituit, prin consecinţele l o r , o g re a 'po v ară pe umerii ma 
selor l argi populare, care au trebuit să suporte o povară fiscală sporită, legată
de acoper i r ea n oil o r obl i g a ţ i i asumate În străinătate.
titme a fost dej a î n făp tuită intr-o

de ţ ă r i , ceea

124 V . Madgearu , Drumu l e c h i l i bru l u i financiar, p. 2 1 .
1 2 :'
Dezba t er i l e S e na tu l u i , şed i n�a d i n 7 febru a r i e 1 9 2 9 , p . 3 2 1 .
12"

Ibidem.
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RUMĂNIEN IM ERSTEN JAHRZEHNT
ZWISCHEN DEN BEIDEN WELTKRIEGEN
(ill. Teil)
Die erste Regierung der Nationalen Bauempartei (1 928-1930)
(Z USAMMENFASS UNG)

Anhancl einer umfassenclen einschlăgigen

Literatur sowie von unverof

fentlichten Dokumcnten

und zeitgenossis-chen Zeugnissen wird in cliescr Ab
h andlung die erstc R egieru n gsperiod e cler Nationalen Bauernpartei unter
sucht, die unter clen Gegebenhciten des Ausbruchs cler Dberproduktionskrise
in Ru mănien begann Die Arbeit zeigt konkret clic Politi k cler Nationalen
Bauernpartei wăhrencl ihrer Regierungszei t auf, das I nnenleben cler Panei
uncl clie von ihren FUhrern angestrebtcn Ziele, wie auch clie Un stimm i gkei
ten zwi.schen den verschicclenen Fuhrungsgruppen. Die Abhandlung unter
sucht cingehend die Innen- und Aussenpolitik Rumăniens wăhrend cler Regie
rungszeit cler Nationalen Baucrnpartei uncl clie positiven sowie die negar,iven
Seiten ihrer Politik. Des wciteren wircl clic Demagogie cler Fiihrung cler Na
tionalen B auernpa rtei aufgezeigt wie auch clie Unzufrieclenheit cler Volks
m assen mit dieser Partei, clie ihr Programm nicht erfiilhe
.

.

Eine besondere Aufmcrksamkeit wircl cler kritischen, marxistisch-leni
nistischcn Analyse des Pro g r amm e s cler Nationalen Bauernpartei wie auch

ihrer Doktrin gcwidmet, clank derer sie zur Regierung kam, dann aher ihr
Programm ni·cht verwirklichte.
Es w ir d
gangen.

auf

clic

anticlemokratischcn

Regierungsmethoden

năhcr

cingc

Mit willkUrlichen uncl UnterdrUckungsmassnahmen wurden die For

der.u ngen cler Werktătigen und die

1\rbeiterbe·wcgung

von

cler

R cgicrung

beantwortet. Es werden clic fur das Lancl uncl clie VolksnlJassen neg·a tiven
Fol gen cle.F Regierung der Nationalen B auernpanei wăhrencl der Wirtschafts
krise 1Q.ufgezeigt.
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MOMENTE DIN LUPTA TINERETULUI REVOLUŢIONAR
BRAŞOVEAN, CONDUS DE PARTIDUL COMUNIST,
IN ANII CRIZEI ECONOMICE ( 1929- 1933)
de

a

NICOLAE )URCA

Criza e c o nomi că din anii 1 929- 1 9.\.l, .parte in tegran tă a unei c r·iz e care

cuprins î nt re ag a lume cap i ta l istă, a fost putemic resimţită În Rominia,

d a torită uno r fact o ri specifici, printre care existenţa unei a:g ri:cul\ tu ri înzes

păstrătoare a unor puternice răm ă şi ţe feu d al e.
a fo�t adin
circa dcpe n (i·enţ e i cc0 n omice româneşti faţă de calpi takd stră>in, ath p ri n
i n tenrsi.ficarea d omi n a ţi e i nwnop o lurilor străine, c î t ş i prin mi j locirea comer
ţului ex ter i·or nccch�irvalent 1. �i al În1prun1ruturilor alcondate stat u l,ui român
în condiţii Înmbjtoa re.
În acea1stă pcrioa1dă, c a p ital işti i autohtoni şi stră·ini "au căutat să arun'Ce
g reutăţile economi.cc .p rovoc a te de criză pc spa tele oamenilor muncii, inmen
sificînd exploatarea, reducînd salariile, ap l i cî n d aşa zisele c u rbe de sacri

tra tă cu o tehnică î n a p oi a tă şi

Ceea ce a convribui t în mQid consi·derabil la ag ra v a re a c rizei,

"

ficiu " 2.

Consecinţele c rizei s-au ră�fr:înt în mod dureros a!l'upra situaţiei p ro le

t a r i a·t<ti l ui , a

ma1 grav

1-a

ţărănim i i şi a al to r catego ri i de oamen i ai mun�ii. Aspectlul cel
•

conlstituit creşterea fără preceden t

a

şomaj ului .

Creşterea consider<libilă a şomaj ului a reprezentat numai un'\l'l din

aspec
înrăutăţirii condi ţi i lor de trai ale oa me n i l or muncii, la care trebuie
.1dăugatc intensificarea r i tmului muncii, p relu ngi rea duratei zilei de lucru,
tele

l i p �·a măsurilor de �ccu ritatc �i protcqi·c, i n s t i tuirea di1feritdor

taxe asupra

.uti•colelor de .primă nccesi11:a te, spori rea i11111pozitdor etc 3.

1 V. Axenciuc , .Euoluţia econom iei rom.îneşti in an i i 1 9 1 8- 1 938 , in A na lele Institutului
de studii istorice şi socia l-politice de pe lingă C.C. al P.C . R . , nr. 6/ 1966 , p. 7 .

2 Nicolae Ceauşescu,
democratice

a

Partidul Comunist Român ·- continuator a l luptei ret�oluţionare ş i
poporului român, a l tradiţiiltlf' mişcării muncitoreşti şi socialiste d i n România,
Bucureşti, 1 966, p. 34 .

Edit. politică,
3 Ion Popescu-Puţuri ş i Augustin Deac,
Edit . Ştiinţifică , Bucureşti, 1 97 1 , p. 4 95 .

Crearea Partidu lui Comun is t Roman (Mai 1 921) ,
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Pe mă•s.ură ce consec inţele cnze1 era u resanţlfLe de toate categoriile de

oamem

ai

munc i i , Pm,tidul Co.tnun�st Român a arăta.t că tinăra genera.ţie,

alături de genera ţia vîr:s·.n:iJCă, trebuie angaja t ă la b ă tălijle Îlmlpotritva aruncării

g.r.eu tă ţ i \ or crizei ,pc S'pate le celor ce munces.c, Împotnva p e l"i.ro l ulu i

i·mperiaEst, pentru l·ibertall:e şi o via•ţ ă

c·um

mai bună

subli n�a rovară:şul NiK:tobe Cea:uşe!Ku

-

şi Îndhisorile reginnu1iui bu rghezo-moşieresc, au

4•

"

M embrii

războiul•u i

U.T.C.,

înf.runlÎin'd p ri.g oan a ,
·

-

aşa

teroare:�

f.ost organiZ'a·.ori i l·Uiptei

nt<llSC

lor la!igi ale tinereuului Îmlpo rl"iMa aslllpririi, pen tr u cuceri rea drep•t urilor eco

nomice şi poJ.iti·ce, pernru apă•rarca l·�bemă ţ ilo r denmcrati·ce, Împotri va fas

c i s mu l u i şi a r ă Z'b oiu l u i "

5.

Situaţia grea, deprin- antă, în care se zbătea proletariatul braşovean ne

este descrisă chiar şi În rapoartele autorităţilor de sta:t, printre care mentionez
pc cel din 25 noiembrie 1 9 3 2 ; ,. J u ra m a s pe dru'm uri m ul ţi muncitori,

sporind

a s tfe l nuană.rul �m e r i lo r . Cei ră·maşi

în prezoem !.1 lucru, su n t foarte

rău p l ă tiţ i şi nu-�i pri rne� saL:niilc cÎ\e 4 -- 5 luni

muritori de foame împreu nă cu fan iliile l o r " 6.
Co n seci n ţele c'fizci sînt

La sare, ţ ă rani i du'C

resim.ţite de pă,turile

o viaţă

di n

c a re ca u z ă

cel e mai

au rămas

la.n� ale pop ul aţiei .

pl i n ă .de griji �i p r rv a ţ iu n i , aşa e>um rezuhă ş i

din adresa n r. 1 65 (•confidenţial ) .a Sc fTViciu l ui de si gura n ţă din Bra,şo.v adre

sată In spectoratului regional de poliţie Cl uj : " . . . iar din judeţ ne vin ştiri

că agricu l t ori i sunt îngrijoraţi de primăvară, avînd în vedere că produsele lor

nu sunt valor�ficate,

n-au vSndu't produsul

de anul t·rC'cut şi nu

au m i j loac e

sufiâeme pentru chelt�t1idi n{l('Cigarc În1Săll111Înţă·rii din anul aiCest.a" 7• 5i docu
m en ru l conchid e :

"L<Kuitorii ma·i newoia;şi trăie!>c foal1te greu din lipsă de

ocupaţie, l i psi n d u- l e aproape strictu l necesar'' B.
ŞI

O situ a ţie şi mai grea le era rezervată orfanilor de război, văduvelor

inva'Lizălor, ca·r e

nu-şi putearu asi.g ura o existenţă ori c:îlt

de p recară .

" A.j.u -

4 V . Ş tefănescu , C . Mocanu , Activitatea Uniunii Tineretului Comunist din România ,
sub conducerea Partidulu i Comunist, în anii crizei economice mondiale (1 929-1 933) , în Ana lele
Insti.tutului de Istorie a Partidului de pe lîngă C.C. a! P.M.R . , Nr . 6, 1 96 1 , p. 4 0 .
5 Nicolae Ceauşescu , Cuvîntarea l a consfătuirea pe ţară a Uniunii Tineretu lui Comunist,
1 0 februarie. 1 968, Edit. politică, Bucureşti , 1 968 , p. 5 .
. . -�- Arh . st. Braşov , fond . Colecţia documente privind m işcarea muncitorească intre 1 9 17--,
1 944 � nr. 2 16 , fila 79.
7 Ibidem, nr . . 1 86 , fila 4 2 .
8 Ibidem, fila 43 .
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toarele ce primesc - aşa cum ne informeaza Buletinul Legiunii de jandarmi
sînt de rizo r ii şi inslllfiiCiente penvru a le asigur a o ex i s tenţă o1nm�asd as-t
fel că s-au semn:a•hllt camri dureroa;se oînid apcl au la mi.la publid" 9.
Maselor de tineri munc�tori, ucenici, ţărani le era hărăzită, de as-emenea,
o situaţie grea. Deşi li se cerea să îndeplinească aceleaşi munci ca şi vîrstni<:ii,
salariile tir.erilor lucrători erau mai mici 10.
Rez()(hJţia

p l cna rei

a I I I-·a a Uniunii Tinerewlui Comunist, care s-a

ţin u t În 1 93 1 , referindu-se la Înrău'tăţi:rea �i,tuaţiei t ine retulou i în anii crizei
economice
pri nd e ri

a:răta că " . . . ziua de

m u n c ă este

de 1 0- 1 4

o re ,

ia-r în unele În:t re

aj•u nge la 1 6-1 8 ore. Sa lari i Le în genera'! variază Între 0,50 şi 2 Ici
pe o ră . . . Se p lă.teştc 1 00 lei .pc săptălmînă penti"u 1 5 - 1 6 ore, i a r în cazuri
foame dese ucenicii nu pr imeoc nÎ1qi o .pl'a t ă pentru o mtmc ă istovitoare " 1 1 .

în care patronii, pentru a f a ce faţ ă crizei, r estJÎn geau
p r·odu qi·a, tinerii lucrau în gcneraJ un n um ă•r mai ma re de ore, toamai pentru
că puteau fi mai uşor jefuoiţi 12.
lntcrcsde Z'i·lnice ale tinerilor munll-itori - se ara.tă Într-'un manifest a l
C.C. al U.T.C. - au fost p;utem·i'C lovire prin reţinerile din sa•lacii, p r.i n
con,cedicrile În ma•să din Valea Jiu1l ui, Anina, fabrica de a v ioan e din Bnaşov 1 3.
"l�iner.ii 11\.lrcrători, uceni·cii erau a menldaţ i , bă t uţ i , a r u ncaţi pc d r umu ri .
Adesea, 'I.J'ccmcu nu n umai că m unceau p ::n,tru h r a nă şi îmhrădîJmint.:, dar
p ă rinţ ii l•o r trebuiau să aducă ş i a'limcntc pa,tnm ul•u i , cthipuri'le, pen t r u învă
În

îmrcp rir.deri•le

ţarea meseriei.
De altfel,

În această perioadă, uaenac.u ccm&tJÎ<tuie obiectul celei ma1 nemi
loase eJC�plotări, pe ca re un z Îia ri st al v rem i i , în articoll\.11 "Înt:re lege şi rea
litate", pu.blroat în revÎ'Sita "Spre stî n�ga " , oond us ă de profC'soru'l comuni1S1t b ra
şovean I lie Gristea, a evocat-o astJfd: "Aj·1.1n�i pe 1111Î na unm oamem fără
pic de simţ uman, aceşti copu sînt eXJploataţi în modul cel ma.i ruşinos.
Recordul ncomeniei î n ce pn vcşte sopolierea mioc�lor vlă•stare proletariene îl
9
reş t i ,

I b idem , nr. 2 1 6 , f i l a 7 9 .

10 1 933 Luptele ret•o l u ţionare a l e muncitor i lor c cfer i ş t i ş i p e t ro l i .� t i , Ed it. p o l itid. ,Bucu
1 97 1 , p. 2 9 .

1 1 Documente din istoria Uniun i t Tineretu l u i Ccmunist' din României , 1 9 1 7- 1 94 4 , Edit.
T ineretulu i , 1 9 5 8 ; · p. 206.
12

Arh. s t . Braşov, fond Inspectoratul Munc i i , dosar· 1 3 ; 1 93 1 .
13 V . Ştefănescu, C . }.{ocanu , r1p . ci t . , p . 3 8 .
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deţin aşa numiţii

m ici industriaşi . . . Ei . . . sînt aceia can, în lăcomia lor

după îmbogăţire cu ori ce preţ, l ucrează cu cîte 1 0- 1 2 ucenici, pc lîngă

un s in �u r l u cduo r . lmr eb ui nţaţi <11poi la munci grele, cite 1 2- 1 4 ore pe zi,

În atelicre infcctc, hrăniţi ca vai de lume şi pc deas!Up r a m a ltrata ţi , vi i t o a•rea

IT' arfă ieftină pe piaţa braţelor de muncă, degenerează văzînd cu ochii . . . " 1 4•

�i a uto ru l con tinuă, În trcgind tablouJ : " :'\raJtural l a acest concurs al neomcniei,
nici marii fabricanţi nu se lasă mai prej os. Ba chiar, în unele p rivi n ţe , îi

Întrec pc micii lor

gi , c a ri a u cel puţin scuza m�cimii lor (·de c a p i tal , dar

co e

l

mai ales de sUif!ct)" 15.

Această stare de l ucnu ri, adt

de pla�st�·c descrisă în articolul sus-citat, este

p rohată cu n enumă ra t e documente ale vremii, mu'lte am an î nd chiar de l a a'P'a
r a t u l de stat bu rghezo-moşieoosc 16 .

Criza economică a agravat şi situaţia ţăranilor munci tor i , e le v i i , s t udenţi i ,
soldaţii etc.
Tinerii Îmo nporaţi în ar•ma•tă duceau

o

vi.1ţă

p li n ă de p r �v a ţ i un i (hrană

slabă, lipsa soldei etc.), la care se adaugă bătaia şi insultele, care erau practicate

si st'dmatic, c a "metode" , de ofiţerii şi subofiţerii reaqionari. A vînd în v ed e re

a·semcnea sta re de lucruri, z i a ml ami mil•i tari1st "Ga:za nm a " se adre sa solda\ i•lor, a ră.tîndu-le că so.-trta lor "est� st.oflÎn s l eg a t ă d� a·c eca a mu n� it o r i l o r . De

o

aceea noi trebuie

revendicările

să ne unim

n oas t r e şi a le

şi să lup t ăm Îm•p reună cu muncitmii penl!ru

lor " 1 7 • •\•coa·s t a explică, pc

de a•hă parte, îngrijo 

rarea autori tăţil o r din B•ra�O\' faţă de faptul că soc ţi.a loc·ală a Uni u ni i Tine
retului Comunist şi-a intensificat propaganda comunistă în cazărmi 18.
În aceste

condiţii, măsurile re1p re1sive l•uate de

aut o ri tă ţi Îmlpol'ri va

aq i·u 

nilor revendi'Cative Oiil e oam c ni lm mun•coi.i, au contribuit la c re area unei stări

de nemulţumi re gene ra l ă ,
de

l a creşterea st ă r ii de Slpi rit revoluţionare. Legiunea

j andarmi a j udeţului Braşov, în raportul informativ din 24 noiembr ie 1 9 .12,

recunoaşte că din cauza crizei economice în care se zbate ţara, "Starea spiriu

Revista ,.Spre stinga " , an. 1 , nr. 320 no iembr.ie 1 93 1 , p. 3 1-32 .

1 " Ibidem .
16

Arh . st . Braşov, fond Inspectoratul Mundi , dosar 13/ 1 93 1 .

,.Ca:arma" , a n I l , nr . 8 iulie 1 93 2 ; V . Ştefănescu ş i C . Mocanu , op . ctt . , p . 39.
18 Arh . s t . Braşov , fond 'Cole-cţia de. documente privind m işcarea munc irorească intre

l?

1 9 1 7- 1 944 ,

nr .

227 ,

fila 1 3 .
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tclor este destul de vulbu re " 1 9• Avînd Î n vedere tocmai această stare de s p i
rn a

maselor popul are,

organele locale ale ap a r at u lui de r ep resi une bu nghezo

moşioresc soli'cLtă n0i fondmi
maJoorilor, patruldor de poliţie

p entr u sporiroa n um ă i'uk1 i
şi j a n!da nmi etc Chestorul

detec tivilor, i n for
poliţiei din B raşov

- În cadrul şedin ţetlor consi l i u1lrui de colaborare ( în,f.iinţat tocmai pentru a

rcalixa o mai bună CO\.lipcra·re a fac t'O·rilor de rcprcsi·une în l upta î mpotr iva

clasei mun :ci.t oa 1\:)

- se p li'llg
l c că , . În t;m,p ină difku!tă ţi"

în

le î ntreprinde pentru as,igm.uca ondinei, " Dat fiind întinJderea

oraşului şi j udeţ u l ui ,

pc care
te rirtor i ală a

aqi uni'lc

starrea de sp i rit a p op ul aţ i e-i flotante, ţinîrl!d seama şi de

f ap tul că ne găs.im i n to r- o regJUne industrială, frecventată În

m un 'Cirtori " 20.

Sarrc ina de a o rgani xa, î n aceste

Î mp rej u răTi

perman en ţă

de

de creştere a a vî n w J,u i rcvo

hq ion a r, l upra cl asei m uJKirt,o.arc, a cdor mai l a rg·i .p ături ale maselor popu
lare, revenea,

ai c i,

la Braşov, o r gani z a ţ i ei locale a Pa r t ildu l u i Comu n irs t . Deşi

a.:1 ion a , ca de altfel Înt regul partid, în a dîncă i lcg a li ra tc , o rga nizaţia locală
P.C.R . , î m bi nîn d

munca ilegali cu cea legală, s-a aflat î n fruntea tuturor

s-au dcsfă:şurr at

aeţiuni.J or revO'I uţionare care

Î'n p c r iroaJd'a cl'izei în oraşul şi

judcyul B raşo v . .\ctri vi ,t atea revoluţiona,ră d esfăşu r ată

a

P.C.R. es1e ap rec i a tă

de

de către seqia loca.lă

conduccr(�a Pa rtidu lui Com u nist R'omân şi dată

ca Ill�)clcl şi altor o rgani.:cJ.Jţii, fapt care era cunosclll t, nru fără îngrijorare, de

autorităţile
a

mun i-c ipiului şi juldeţului B raşov 2 1 .

I n contextul luptei g enera'le

pc

care o conducea şi dcsfă::>ura, scqia l oc ală

PaNidului Comuni'st R omân a aoondat o atenţie deosebită o11gan izării şi

îndrumării !Luptei tinereuului comuni'st din jllldcţ ul Uraşov, care i-a dcYeni t
un

aliat preţios în

toartă a'c eaJstă per io adă 22.

In cad rul sinidi..: atdor un i.ta r c din Braşov, C'llndusc şi î n d mm ate îrl!dea

proatpe de secţia loc·a lă a Pa rtidul•ui Comunist Român şi
rol important

c

În

l upta rev',1l u.ţiml Jră

ri zei , acuiva se�ţiunea de tineret

a

t)annenilor muntcii

c

a re au jucat un

braşoveni

în anii

de pe Ungă sindicatele unitare. Este impresio
nantă activitatea dcsfăşurCllt ă pe m ul ti p l e plan uri şi d i n care se detaşează un mi19 Ibidem , n r . 2 1 7 , f i l a

1 12.

2 ° Ibidem, nr . 1 90 , fila 1 2 .

2 1 Ibidem , n r . 194 .
22 D
orica Bucu r , Citeva o.specte pr ivtn'd a c t iv ttatea · P . C . R . �i m i�carea n:tuntitoreascd d i n
jude1ul Bra�ov intre anii 1 929- 1 933 , in Cu.mid..s v a, III , Braşov, 1 969, p . 349.
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nunat romantism revoluţionar a acestor tineri, care, infruntind ,. teroarea au
torităţilor şi şicania patronilor şi-au făcut datoria şi au organizat un nwnăr
foarte frumos de tineri muncitori . . . " 23.
În cadru l a c.l u n ă ri lor săptămiÎnal'e pe care aces·t grup de t i ne r i comunişti

le organiz�<�, se dezbă teau cele mai di vense pi'obleme, c'a•re m e rgea;u de la mobi
li;rarea tineretu'ltli

mun6tor În

j uru'l

reven:d icărilror sale

;riinice şi

pînă la

g rij a de a-i forma conştiinţa revoluţionară, de a-<1 rn'a·rma cu învăţăltura mar

xistă, de a-l căli pentru lupta de clasă.

Cu p rilej ul adu!llării generale a nu'ale, ţinută la 1 3 ianuarie 1 929, în sala

sind�<catelor un i .are din �trad.a Roşioril10r, nr . 2 4 , în ca.dml dhii de seamă

pe c•a'fe o prez i n tă comuni1swl Lakatoş Den�ş, acesta ai1ată că scopuJ organi

zaţiei, care numără 1 80 d e membri, este răspîndirea culturii în rîndul tinere
wlui, fo rma r ea sa

revoluţion·a ră, pen t r u a-l învăţa cum să lupte Împo t ri va
duşmanului sălu, bun!?)lez<Î'a, ca re a<:.upreşte dasa munciwa·re. Şi cu o În1credere,
spec iifică tineretului rovoluţ�on ar, afirmă că vi�toru:l esLe al ti n erim ii. În nota
agentului de si gur<IDţă, care inf.ormează În deta!l iu de51pre a'cea5ltă adunare,

se menţionează că

a

.. .

. . în timpul verii gmpul a f ăiCu t 1 2 excul"9ii, i·ar

ÎlliCeput ia rn a a ţinut 1 2 şedinţe şi în general 9

cu

m

dun ă r i ordina<re generale" 24•

a

D up ă ce s-a procedal la alegC'rea n o u l ui comitet de co111ducere, din care

făceau parte Deneş Lakatoş

-

preşedinte, Kopf Marton - vicepreşedinte,

casier Florca 1\ i .:vlae etc., noul preşedinte a "îndemnat pe cei de faţă la pro

pagandă şi agi.w.ţie print re munc itori pentru organizare", În aşa fel ca ptna

În anul unnător numărul mombdLor să c reasc ă l'a 5 -600, dîn<d, din acest

punct de v,cderc, exemp'lul tineret<u1U'i din Germania.

În

adunăril·c

săptămJn•ale ce au urmat atCe lc i a din

loc centn'l î l ocu'pă prcocUlpiClrea de

a

inf�mna

1 .' i anu arie

ti nere t ul

cu

1 929, un

cît mai muhe

cunoştinţe d espre teoria şi practica revoluţionară. În şedinţa ordinară săptă
mînală din 30 ianuarie 1 929, Lakatoş Dcncş, preşedintele seCţiunii de tineret,
în intervenţia sa a vorbit despre mişcarea fascistă din Italia, despre pericolul
pc care aceasta-! prezintă. ln încheiere a spus celor de faţă că Uniunea Sovie"" Arh . st. Braşov , fond Colecţia de documente pridnd m işcarea m u n c itoreasca i ntre

1 91:7- 1944 ,

=·

24 Ibidem.

..JQ5 , :fila . . JJ .
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tică este primul stat proletar unde muncitorimea este la conducerea ţării, fapt
cu care s tatele capitaliste nu se pot Împăca, motiv pentru care pregătesc un
război antisovietic 25.
În
a " ţin u t

El

cadrul
o

şedinţei

din

13

februarie

1929,

comunistul

Kăpf

Marton

cuvint a re arătind ce este soci·alismul, bolşevi,smul şi comuni'sm ul .

a expli1cat,

. ."

apoi, cdor p rezenţi , că lupua revoluţionară, onganiizată a clasei

muncitoare, .a f,o9t

pre::cdaJtă de socialisnnu1l utopiiC. Se vorbeşte de asemenea,
d espr e ml,ul reacţionar al r:cl�giei 26.

O intensă activitate desfăşoară secţiunea de tineret în rîndul ucem
cilor, a căror situaţie, aşa după cum s-a mai arătat pe parcursul acestei
l uc ră'r i , era dooSielbiit de ,grea. În oonvex,rul aJoel9t o r p reocUip ă ri se însorie şi
adunama d�n 6 februa'rie, 1a care au parti'c�pat ciroa 5 0 de persolane, în
majoriitate ucenici, între 1 2 ş i 1 6 ani, căro �a li s-a citit, din bro ş ura " 1 000j0 ,
un art�col despre viaţa de mi zer ie şi teroare la care este Sllipusă nl'UIJllc i to rimea
nevoiaşă 27• Unul dintre tinerii comunişti prezenţi, dîndu-şi seama că articolul

este greu de Înţeles de aceşti copi i , le dă ex p l icaţ i i pe Î n ţ e lesu l lor. E d e re

marcat faptul, frecvent constatat, că î n antiteză cu prezentarea situaţiei pro 

letariatului di n ţările capitaliste, sînt înfăţişate realităţile din Uniunea So
vietică, unde clasa m uncitoare a înlăturat exploatarea. În încheierea adunării,

s.: adresează

uc eni ci l o r i nvitaţia de a veni mai des la aceste şedinţe şi se into

neaza, cum se obişnuia după asemenea întîlniri, imnul tineretului comunist 28.
A•s.: uţirea luptei de

cll'asă, în c on•di ţ ii le reJSÎmţirii tot mai durero a se a
în

proiletari.atului sa11cina unităţi·i sale de
acţiune. În a:ooste î m:p reju ră ri , din iniţiati VIa par.tiidu lu i comunist, a·re loc Î nt r e
2-- 5 aprilie 1 929, la T�m ÎJşoa ra , Con.greslll! Sindrcatel·or Unitlare. Congresul
a adoptat un program de revenidilc ă r i cu c a raicter e:on10mic şi poli,tio 29 şi · a
chemat p roletari'atul ha llllptă �mpot•r.ÎV'a măsu ri lor luate de clasele exploata
to:are de a arun�ca greut ăţ ile crizei ,pe seama celor ce n11u n10eS'c . Or.d·inea de
conlsecmţelor crizeti,

punea

faţa

25 Ibidem, dosar nr . 1 17 , filele 5 1- 52.

26

Ibidem , nr. 125 , fila 65 .
2 7 Ibidem, nr. 1 19 , fila 56.
28 Ibidem.
29 1 933 Lup tele ret'oluţionare ale munc i tori lor ce[er i ş t i şi p e tro l iş t i , Ed it. politică , Bucu·
reşti, 1 97 1 , p. 36.
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U!pr i,nJdea un pun'Ct Sipecia�l .p 11�Vi 111d problema tiner.etul•ui .
u nci vo r c a pal"tC inte

C o n gr esu l a sublin�at în,semni\Jrat..e a luptei DinereNIIl•ui

ro

î n tregi i m.uncirori1111'i, revendidri speci fi,ce toi n e retul•u i ,

cum

g r antă a mişcă·r.i i muncitoreşti şi a f.o rm u l a.t , alături de revenldi'Cări·lc comune

ar fi: salariu eg.1l

b muncă egală, condiţii mai bune de viaţă, i nterzicerea bătăii etc.
l.Ja

n gres au parti-cipat 1 8 delegaţioi 31 loca�le d e tineret, p r.in tre care Ş I

co

S illldi.Oatdor Uni•tlare

cea a

30 .

d i n Braşov 32, care şi-a adus o i mpo11t:a ntă con

tribuţie l a desfălşurarea luocrărilor.

Mărurile luate de a utorit ă ţ i pent ru r epdma•roa delegaţilor, cît şi ordinul
s

g u ver n ului de a di,zolva

i ndi•c a tele ,

ca re-şi desfăşurau a•oui•vita�rea pe pnno

p i u l luptei de da'Să , nu au putut pune capăt l•uiptei

reV'ol•uţionare. La

10

1 929, deci la dteva zi,lc d npă congres, arc loc o con sfă ru ire a ti neretu l u i

a p ri l ie

comunist din Braşov , în cadrul

căreia

K isgyorgy

Tamas a vorbit

despre

,.evenimentele" de la T i mi şo ara ŞI a lăudat aqiunca şi curajul revoluţionar

al muncitorilor 33. El a mai spus - că dacă "guvernul va hotărî s a se în-

chidă căminurile acestor organizaţ�uni (sediile sindicatelor unitare
mişcarea şi organizarea

muncitorimii

comuniste

nu

o va

putea

n. n.)
închide,

ca va continua şi m a·i dep arte cu o forţă mai mare ca p·Î nă în p rezen1t " 34•

Cu

p r i l ej u l acestei adunări,

t i n ci'i·i

comuni·şti Laka.llo� Deneş, Sorban Bi sabet a ,

1\: istor Ioan, Albert Ferencz, s-au angajat că "vor lupta mai departe pentru
dis.ti'ugerea

t e r oa re " 35•

c lasei

ca pi t'<llli• , t e

bu nghezc

şi

pen1t·I1u

ră•svu ma re a

regimu l u i

de

Dar, şi la Braşov, ca de a.Jtfel în întreaga vară, din o roi n u l g u·v e r n u l ui

n aţional-ţărănesc s-a trecut \Q dizO'lva rea sillidkatelor u n i t a re , La închi·derea

se di ilor
ao

acestora. In

aceste K:ondiţii, secţiunea de tineret din cadrul sindi-

V . Ştefănescu , C. Mocanu , op . c i t . , p. 40.

31 Ibidem .
32 Arh .

st. Braşov , fond Colecţia documentelor privind m işcarea munc itoreasdi între

33 Arh .

st. Braşov, fond Colecţia documentelor privind mişcarea munc itorească între

1 9 17- 1 944 , nr. 127 ; Mircea Bii ltescu , Emil Poenaru , File din activitatea şi lupta comuniş·
t i lor braşoven i , Braşov , 1 97 1 , p. 50.
1 9 1 7 - 1 944 , nr. 1 5 8 , fila 1 20 .
34

Ibidem , fila 125 .

•� Ibidem.

https://biblioteca-digitala.ro

MOM ENTE bJN LUPTI\ TINF.RF.TUI.UI REVOLUŢIONAR BRAŞOVEAN------- -----

carelor unitare este nevoită să-şi continue aotivitarea î n condiţii
�rele 36 .
î n tîlniri,
l u ţion ar e

de

care

pentru

constituiau prilej

oducarc

comunistă

a tinerotul ui,

orgamzarea

ac t i v i tă ţi i

�emnalate

sînt

mult ma1

doc.umentde vrC!mi i . La 8 febnrarie 1 9_'\0, snb p rcteXIt că să11băture9e
ma!it i,ă , s-au adunat v roo

57 de

·

revo 

adesea

de

o on o 

i n şi, în mare n11a j ori•tate tine1·i, În casa fra

ţilor N �st.nr (bine cunosc•uţi în a•ctivi.tatea revoluţ ionară ) . La acea�tă În.tîl ni·re,
de care poliţia a aflat, tinerii pa•rtio�panţi au evoc;H g reu t ăţ i·I e şi l �psu ri l e în

c a re se zbătea mu n·oirori mea din Român i a şi au e log i at ,. cu toţii R usia Sov ie
tică, u n de mun,cinHii sînt î n t r�o s i tu aţ i e mai bună

22

La

oc.tombrie

rinţă, care s-a

1 9_U ,

. . . " 37

cînd secţia locală a P.C.R. a convocat o confe

ve�hc de sub m unitde Poian a, în ca-sa

ţinut î n tr-o moară

wmuniMei M a rgit Sorban, a ,p a n icip a•t şi dcole;g.·uul U.T.C. 38.

Paralel cu celel a l te forme de a c t i v i tat e revoluţionară, tineretul
mst

comu

din cadrul sin1dicatdor un i.tare a o rgani 7.JJt o serie de act·ivităţi c u l t u r<ale,

cu un pronunţ�a•t ca ra•c ter p ol i ti'C şi
rct u l·u i . Periodi·c, pînă

şczărori

cu

o

mare '"derenţă la m a sa lar.gă a t in e

la înch i1derea sedi·u l uj

cul w ralc, în C'adrul cărora se ţineau

c a rea m u iKi ·,oreaJS'că, se

j uC'a u

acL'Stor sindicate, se o r g aniZ'a\1
con fe

ri nţe c a re interesau miş

piese de teatru, de reg u l ă cu con ţ i n ut pol i·tic,

se dcc l a mau versuri şi se i n tonau dntece rev oluţionare.

O asemenea seară culturală a avut loc l a 6 ianuarie

strada Rvşi.ori•lor, nr.

24,

g·ramul serbă rii a oup n n s t rei pi ese comi�e �� două
" u n a a avut un caracter

1 929, în localul

din

l a care au participa t c i 11ca 8 0 de persoane. Pro

com

u n i s t " 39.

,.declamaţiun1"

din care

La 1 0 februaflie 1 929 are loc o altă şeză,r.oare cul•turală, care în c ep e cu

o poezie a l e g or i că . A u mai urmat piese comice şi cu " caracter comunist" .

Oratorii care au vorbit după spectacol "au informat asupra modului în care
decurge procesul lui Dobrogeanu care se afla în a

1 1 a zi de grevă a foamei ! "

El ,a fo s t condamnat, s-a arătat Î n continuare, pentru că " a fost un mare luptă36 Ibidem , nr. 1 6 1 , fila 7 .

37

Arh. st. Braşov, fond Parchetu l Tribunalu lu i Braşov, dosar 1 046/ 1 930, fila 4 .

38 M' ircea Băltescu , Emil Poenaru , op . c i t . , p . 6 3 .

3 1 Arh. st. Braşov , fond Colecţia documentelor privind m işcarea muncitorească între
1 9 1 7- - 1944 . nr. 10 1 .
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so ci al i st Şl

tor

p en tru ca a re idei de l uptă pen tr u dezrobirea maselor mun

c i toare " 40•
Şi şezătorile c u lt:u r a l e
ŞI

din

20

şi 2.) f•ebf'ura rie 1 92 9 au .contstit•uit prilej

pretext pentru a lua în d i1gcuţie S'itJuaţia comuni:şt�ilor şi revoluţionaril'or

( M.

aflaţi în inchisori

Bujor, Dobrogeanu-Gherea,

Ilie

Este de remaf'Cat f ap t u l că pr.og�amul acestor seri

cu o impresion•amă gr ij ă , este

Trandafi rescu et c . )4D> .

cUiliturale, organizate

f,oane judi��:ios akă·t•uit, pentru a s luj i în g·radu l

cel mai inalt scqpul propus. Se reoiuau poezii ou conţinut rev•olu ţio na r, ca:
"

R evoluţi a ş i Karl Marx " , "Războilllll ş i famili•a " . Se

conţinutul şi te n m t �c a lor, expJÎ'Cau

jUiCau

piese ca re,

prin

tinerilor a�devă·ra·t�ul drum pe C'a·re t rebuie

să-1 .u nmeze pent!I1U a Stcălpa de exploat:are. Aşa de exempLu, la 23 februarie

1 929 s-a jucat o dramă tn două acte, al cărei su bi ec t se referea la solidaritatea

unor mineri după o c a tas tro fă 41, iar la 16 m aNi e s-a prezentat p iesa " Greva
�i trădătorul " ,
mişcarea

care î nfăţi ş a drama unui grevist ce-şi trădează to vară şii şi

revol•u�ilonla ră 42.

In p ref a ţă sau la sfîr�il•ul <llcest'Of minunate ac t i vităţ i cuhura•le, tmeru
oratori revoluţionari fonnudau r:evendilc ări au cara•cter politi•c, ca : luberta.tea

prese!, amniSltre,
eoc . 43 .
Firul

eCUIOOa$terea P.C.R.,

r

acestor

şezători

culturale,

din cadrul Sindicatelor unitare din

a u:r.c. ...uLui, a " A}utorulu.i roşu"

orga ni zate

Braşov

ca u nn aT e a mălsurilior luate de a uto ri tăţi

de

secţiunea

este intrerupt,

dtl!P ă Congresu l

Tinerii rev•OiLuţ io na r i au găisit, însă, noi şi no.i forme de

SlV

din

de

tineret

nefericire,

de l a Tim1şoara.
aJOtrv�ta.te,

im::Iu

ou1turală, de o deosebită ori�nalitate, prin care să propa�� wv.î nrul pani

du l ui . O aJSeiiTlenea aJOti v rtate este

şi cea semn·ala tă prin p1101Ces.ul verbal din

8 n oiemb ri e 1 9 29 al şefului serviciului judiciar din cadrul Chesturii munici

piului Braşov 44, în

oare se ara tă

.că în ,preajma zi..lei de 7 noiem�brie 1 929 au

4 0 Ibidem, nr . 1 2 1 , fila 58 .

4° a Ibidem, nr.

41

134 .

Ibidem, nr. 134 , fila 79.
42 Ibidem, nr. 150, fila 1 10 .
43 Ibidem.
" Arh . st. Braşov , fond Parchetul Tribunalului Braşov, dosar 1 7 19/ 1 919, tila 1 .
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fost gă siţ i , in Şooala refo11mată din 9trada Finnînei, nr. 1 1 "m a i mulţi tineri
comunişti" întmniţi la un ou rs de li mba e!ilp erant·O. Leqii•l e avea•u loc sea ra ,
între orele 20-22 şi erau predate gratuit . Orga nel e p o l i ţ iei apreciază că
,.înfiinţarea acestei şcoli de esperanto" este un "pretext şi mască" pentru ca
,, tin erii com uni ş ti " să se poată intruni şi să " p oată propaga ideile .comuniste",
fără a fi inţeleşi de către organele autorităţilor 45•
O altă formă de propagare a cuvîntului parcidulru.i, de transmitere în
rîndul oamenilor muncii, in'Cilusiv a t ineretu 1ui, a loz inc ilo r sale de luptă a
constitui,t-o activiuatea de muhi'P'li'Care şi r�spîn di re a manifestelor şi ziarelor.
Din mo men tul în care p'a r t ildul nu s-a mai putut servi de o rgan ele sale de
presă l ega le, difuzarea m anifestelor a devenit o formă de aotiv.�tate revol·u
ţi ona ră p erma nentă 46. Manifestele, diftuzate in număr deosebit de ma re pe
raza j udeţull ui Braşov, p r i n conţinrutJUl lo r se referă la to ate marile probleme
care au frămîntat mişcarea mun()itJOrea9Că în anii cri:rei.
În această ac tiv i, t ate de răspÎn'dire a manifestelor şi ziarelor ile g a l e, care
implica nenumă r.ate riscuri, U.T.C.-ul a adus o co ntribu ţ ie deosebită. Amp loa
rea acestor a'Cţiuni îngrijorează, nu o dată, autorităţile loc a le , care, cu t o at e
mă.su rile ce le vor lua, nu vor reuşi să impiedi·ce î n fă,p tiUi•rea lor. Însuşi chesro
rul p oli ţiei mun icip i ul ui B r a şov , Aurel Ghinea, recunoaşte că " acţiunea şi pro
paga nd a oom,uni•stă în oraş>ul Braşov luase un avint îngrijoră,tor" 47, iar rapor
tul informativ al Legiunii de jandam1i din 24 noi 001b T1ie 1 93 2 vine să facă
completarea. că ,.acţiunea comunistă a prins rădăcini putern ice" ŞI în mediul
rural 48•

se

O bună parte din conţinlJitul m anifestelo r, aşa după cum e ra şi no rmal,

referea

muncitoare, tineret·u l, ahe
c at ego rii de oameni ai muncii; se fonmulează revend �că ri şi se l ansează lozinci.
Aşa de exetnpl•u, man�fesltele lansate în lll031ptea de 23 ianuarie 1 9 3 1 , în apro
p iere de fabriJCa de avioane, îndemn:au la lupta împ ot ri v a reducerii salariilor,
pentflu mări·rea salar.ÎÎILor, pentnu în•cenarea concedierilor 49, pentru mu ncă şi
pSine, pemru aj-urora·rea şome r i lo r eoc. Aceste manifeste erau editate de seqia
locală P.C.R. şi o rga n i zaţi a locală U.T.C. so.
u

la situaţia grea în ca·re s e aHa

clasa

Ibidem .

" M ircea Bă ltescu , Emil Poenaru t�p. cit. p. 69 .

f 7 Arh. st. Braşov , fond Colecţia �e documente privimi m itcuea muncitorească între
1 9 17-- 1 944 , nr. 1 94 .
u

u

Ibidem, nr. 2 1 7 , fila 1 12 .
Ibidem , nr . 184 .

50 Ibidem.

22 - Cumidava
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La 20 octombrie 193 1 , un tînăr muncitor utecist a fost văzut cu un
de manifeste sub braţ, moniv pentru care, pr.in sentinţla M.P.I. 2616/3
-- 1 9 3 1 a Tr�bunaluiui B-raşov , a fost condamnat Ioa 8 lun i înahitsoare ca
p ede�psă p ci!11C ipal ă şi la 1 0 000 lei am.erudă 51.
Tînărul Szaho Iosif, în ViÎI1stă de n lllma i 16 ani, este aauZtat de a fi răii
pîndit mani fe9te printre UJcenicii de la Şcoah din SJt ra•dla Băilor din Braşov 52•
Alţi tineri utecişti au fost acuzaţi În repetate rînduri, că au difuzart ma
nifeste 53•
Pentru acuzaţia de a fi editat manifeste şi a fi contribuit la difuzarea
lor, este arestat, în 1933, secretarul orga niza ţ iei U.T.C. Braşov54• Deşi era
bănuit ca fiind "şeful organ i zaţi ei tineretului comunist de la Braşov", venit
de la centru pentru a organiza Secţia tehnică a U.T.C., Ioan Decsei a refuzat
să facă vreo mărturisire, motiv pentru care este achitat 55.
Rezoluţia C.C. al P.C.R. asupra mum::i i si sarcin1.lor Uniunii Tinerewlui
Gom un ilst (octomb ri e 1 932) cere fiecărei o rg a niza,ţii " . . . să Înţ eleagă că ea
lucrează Ia unul din cele mai im;port'ante posturi ale mişcă·rii revoluţiooore
in ternaţionale a t ine r e tuil.ui din piUlliCt d:e VOOere al pero•col1ului de război" 56.
Pentru ac e:a6 ta, se cere or.ganizaţiilor U.T.C., să--şi intens·iifke aJcti·vitratea în
rînd ul recr.uţilor şi soLda ţiJ.or. O rgan izaţi a looa.lă U.T.C., corudusă îndeaproa.pe
de secţi a P.C.R. Bnaşov, <�!dresează manifeSJte soklaţilor. Aşa s-a în'Dtmpla·t la
2C sept emh ri e 1 9 3 1 , cînd U.T.C. din Br aşov a r ăJSJpin'd it man�feste, inclusiv
în caz ă r mi (re;gimemtul 4 1 Artilerie), prin care se cerea !>odldaţiror să lupte
" contra bătăii, Clorvezi,lo r şi inst'I1ucţ'ii•lm g rele, penJtru h:aine şi hran ă mai bu n ă,
pentru plata reg uhat ă a s oLdei " 57• Se cerea, de asemenea, so1da ţi'lo r să llljp te
Î mpot riv a răzhoi u1u i itmperila E,s t an<tÎJSovietitc, pentru apă rarea reV'oluţion;ară a
pachet

Uniunii Sovic6:e 58.

Asufel de manifeste sînt aidresate, în număr mare, şi tineril10r reoruţi 59.
1l11C r u ri este arestată şi de fapwl că a utorit ă.ţile m�litare locale,
îngrijorate, "iau toate mă.!>urile aJs.i�unatoare pentru mnpiedi:ca rea prop a g a ndei

Acea•stă �tare de

5 1 Arh. st. Braşov, fond Parchetul Tribunalulu i Braşov , dosar 1865 din 1 93 1 , filele 6-8 .
' 2 I b i dem, dosar nr . 756/ 1 93 2 , fila 1 3 .
;a

54

Ibidem, dosar

nr.

1546/ 1 93 2 , fila 8 .

M ircea Băltescu, Emil Poenaru , op. c i t . , p . 64 .

53 Arh. st. Braşov, fond Parchetul Tribunalului Braşov, dosar nr. 24 1 / 1 933 .

M . Stănoiu, Probleme tratate in re:toluţia C.C. al P.C.R. privind munca şi sarcinile
U .T.C. (octombrie 1 932) , în A na l e , nr . 3 , iulie-septembrie 1 955 , p. 139.
5 7 Arh . st. Braşov, fond Doc �mente privind mişcarea muncitoreasci!. intre 19 17-1944,
nr. 3 0 1 e ş i nr . 30 1 f.
58 Ibidem.
56

39

Ibidem,

nr .

205 , fila 25 , nr . 305 .
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şi a venirii tinerilor in contact cu elementele dubioase, prin instalarea in gară
de gărzi, sub comandă de ofiţeri, agen�i ac ope riţi introdUJŞi în mijl'OcU'l reoru
ţilor, patrularca sectoa relor din jurul cazănnilm, oondU'cerea recmţiLor În oraş
sub pază" 60.

P.lenara C.C. al U.T.C. din octombrie 1 932, aniClJlizinld acti•v1Jtanea anoti
răZiboinid şi anu�militari•stă d i n Români:a dusă de căure tineret, evi!Cienţiază
succesele obţinute la Braşov în crearea cercu r� Lor de recruţ1, pen•tru atragerea
tineretului l•a Iupta amiră21boinid 6 1.
Intoarcerea în ţară şi p roclamarea ca rege, în iunie 1 930, a lui Caro l
al I I-lea, a conmiw it pr�le}Uil difuzării unor manwfeste cu conţinu•t antimonar
hic. Asemenea manifeste au fost răspîndite în Braşov in ziua de 14 iunie
1 930 62, în ziua de 1 4 octOmbrie 1930 63 etc. In 1 933, atunci oîncl se aniver
sau trei ani de la restaurarea oa'fo!�stă, Balazs Anton, in V<Îl'IStă de 20 de ani, ,
".cunoscut per�c u los agent oOilnWlist" (se menţ�onează că a mai fost condamnat
de două ori perutru agi taţi e) este mnpnin:s în Braşov - în oarcierul gă·rii " ră:�pirudind manifeste cu oa·ra'Oter incenidi ar, dăunător S'ÎISJuranţei sraw.IUIÎ şi
injurios la adresa majestăţii sale" 64• Se menţionează că asupra "inculpatului"
s-a găsit şi o listă de &ubscrilpţie pentru tineretul comuniÎst. Prin sentinţa N r.
p I I 1 5 1 3/1933-3 es.te condamn a t foa f!te a�pnu, la 1 an în1oh�ooare corec
ţion131lă, 5 000 lei amendă 65.
Să't1bătorirea zilel or de 1 Mai şi 7 Nooemb r ie, con1stituia, Întotde311\.ln a, pri
lej uri de intensifjcare a propagandei în dndul tinereuului, de mobilizare a aJCes
Luia la lupta Îanpot11iva exploa:tă·rii, pen tru SO'LidaritaJteta cu Un.il\.le
ll a Sovietică
etc. In instruCţiunile transmise de C.C. al P.C.R. în vederea aeţiWlilor ce trebu
iau întreprinse pentru ziua de 7 Noiembrie 1933 se preciza că "In ţară campania
trebuie desfăş11uată sub semnul l Uiptei contna �pozioolor şi datoriiLor, pentru
pămînt şi păşuni, contra valorificării cerealelor, sub semnul creării şi Întă
ririi alianţei de l lllptă .din tre munciuor.ime şi ţărănime" 66•
În preajma a;cestor să rbăt o r i ale cla�sei mW11citoare, ap a ra tul de sMt bur
ghezo-moşieresc era .pus În alentă , se luau cele mai severe mălsuri pentru a
preiÎntiÎmpina deslălş umre.a UlfliO'r aqiuni revoluţionar e . P.noceSiuJ venbal din 2
60 Ibidem, nr . 227 .
81 M. Stănoiu, op. c it., în Anale,
82

18

nr. 3 , iulie-septembrie 1 95 5 , p . 39-40.
Arh. st. Braşov, fond Parchetul Tribunalului Braşov, dosar nr. 1046/ 1 930.

Ibidem, dosar
" Ibidem, dosar
15 Ibidem.

nr.

nr .

1963/1930, fila 2 .
1238/1933.

•• Arh . st. Braşov fond Colecţia documentelor privind mişcarea muncitorească între

1917--1944,

nr.

328.

22•
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n-oiembrie 1 933, a•! "Gon,si,Jfi,ukti de co labo rare " , consticuit pe lîngă prefec tu l
judeţului Braşov, este concludent din acest punct de vedere. Chestorul poliţiei
a infonmat, ou acest pr�lej că "Secţia l oca l ă a P a-rt idu l u i Comunist şi cea a
Uniunii TinerenuJui ComunÎist, cu ocazia conferinţei clande:rtine ţin•ute în seara
zilei de 12 şi 22 octombri·e, au pllls lu cale de9fă·ŞI.l!r'a•rea unei activităţi inte
rioare, astfel : pent:nu seara z i lei de 5 şi 6 noiembrie s-a hotărît răspîndirea
de manifeste, cu ca raiC.ter revoluţ�onar în rîndul muncinorilm, atit noaptea
dt şi La ieşi rea muntoito·ri·Lor d in f·a brică şi în special la fabroca de avioane,
fabrica Te!Jlmann, fabri10a Hess şi Uz.ina• ele�etrid" 67.
Consi,liul de colabora-re a stabilit, a;poi, mălsurile ce trelYl.Jii au luate : con
centrlarea Întregului pei'Sona:l poEţieneiSlC; legiun ea de j andartrni urma să pună
la dispoziţia chesturii de poliţie, pentru întărire, 80 de j andarmi, di n care
să se consnituie patru patru,le mobile, rep a rti za te, mai a�les, în c artier ele mun
c itoreşti (DîiiSte, Zizin, Subua<biu) ; Oonpul de armată, la rîndul său, trebuia
să ia severe masuri de pază în ju•ml cazărmilor "Întrucît comuniştii au în
progra�muJ lor şi pmpa.ga ndă antimill it'arÎISită în rîndu�l sold:aţi.lor" 68. La uoate
acestea, fi.reşte, se adă·ugau p eroheziţiile cLom�c·�li•a re la " fll"luntaşii comunişti" şi
SUSipecţi, arestările preventive etc. Din muJtitutdinea cazu·ri·lor (Mestate de
.documente) de răiSipîndire a 1nanifestelor cu prilejul zălelo r de 1 Mai şi 7
Noiembrie, rom da, în cele ce urmează, spre exemploiifware, doar CJi,te VJa .
La 29 aprilie 1933, un tînăr tăbăcar era surprins răspîndind "manifeste
În vederea zilei de 1 Mai " . Deşi dnărul a negat, este condamnat la 1 an în
chisoare corecţională (pe care o face la Doftana) şi 5 000 lei amendă 69• In
acelaşi timp, un grup de trei tineri (doi dintre ei avînd doar 1 5 ani) au fost
prin şi difuzînd mai multe pachete de manifeste, fapt pentru care au fost
co n da mn a ţi 70 •
In preajma zilei de 7 noiembrie 1 930, uteciştii braşoveni au răspîndit
manifeste comuniste 7 1 ,
A produs o deosebită impresie asupra autm.i tăţilor locale, acţiunea plină
de curaj de la 7 no1emtbr.ie 1 932, cînd HllU ră9pîndit m.anifeste în com.
Ză me şti şi la min'a "Goncml dia" din Vuikan şi s�a u al'1borat drapele roşu
67
ss
88

Ibidem, nr. 226.
Ibidem.
Arh . st. Braşov , fond Prefectura Tribunalului Bra�ov , dosar nr. 945 / 1 93 3 .

70 Ibidem, dosar nr. 948 / 1 93 3 .
71 Ibidem, dosar n r . 209 1/193 3 .
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de către un grup revoluţionar, format in m aj oritate din "tineri intre 1 8-24
ani " 72. Unul d-in aceste m anifes·re avea următorul conţinut:
"Tovarăşi! Mum:i·tori ! T�ne ci ! Pensionari! SiJSoomul capitalist e în pragul fali
ment·uiui. Criza vă a adus pe voi şi pe fami!.ia Vloastră in c·ea mai neagră
mizerie. Numai o ocăpare exi1stă : DRUMUL LA ACŢIUNE REVOLUTIO
NARA. Ace\taşi drum pe care 1-au urmat in anul 1 9 1 7 muncitorii din Rusia,
care au alu n g a t pe proprietari şi fabricanţi, bancheri. Au expropriat fabricile,
minel.e şi tnoşi�le. De atunci ei in�mşi îşi oonduc ţam şi s-tarea lor econom�tă
şi culturală .se îmbunătăţeşte zi de zi " 73.
In noaptea de 3 noiembrie 1 932 tină-rul Szeke1ly I1ooif, este aresoa.t, pentru
motivu-l că a fost găs·i•t împărţind manifeste "emiJSe de Secţia Uniunii Tineri
Iar Comunişti din Braşo'V " , adresMe muncitorilor cu prilej.uJ. a "cinci·Slpreze<:e
ani de cînd muncitorii ruşi au răsturnat prin revok1ţie stăJpînirea boeriLor,
banche rilor şi indlllst ri,aşilor bunghezi " 74, "cunoscut şi periculos agitator comu
nist" (Se fJJce menţiunea, în rechizitoriu de urmărire definiticvă, că a mai
fost ·condamnat de do•uă ori pentru agiMţie comuniSită) 75.
La 5 noiembrie 1 93 3 , au fos t surpr·inşi •răspîndind mai muhe pachete
de manifeste, editate de secţia locală U. T. C . , tineri utecişti braşoveni 76•
Să rbătorirea zilei de 1 august, ou toate măsur,i,le represive oe se iau de
căLre autorităţi 77, pr�lejuieşte ră:51pîndirea, în fiecare .an, a numeroase mani
feste, prin care partid ul şi o rganizaţia sa revoluţionară de tineret, mob�lizau
masele nllunci,ooare şi tineretul la luiPt'a revol·uţionară.

La 28

.iulie

apropierea fabricii Schiel , Schuster Martin este surprins "ducind un

. tan de man ifeste" , care proveneau

de

1 933, În
geaman-

la •secţia tinerilor comunişti din Braşov .

. \<.:este mani feste - aşa oum rezuhă din sentinţa prin care tînăl'ul revoluţio

nar era condamnat l'a 6 luni Înldhi9oare - p ropagau "ura unei dase contra
celeiblte"

şi

ÎnJdemnau

"la neplata impozitelor, la revoltă contra

j arudar

milo.r"" 78.

Un rol important în cwtivitateta de mobi liz a re a maselor la lupta revo
cum �te bine ounoSlCUt, 1-a j ucat presa

luţionară, tmpotriva explloatării, după
editată de P.C.R. şi
72

U.T.C.,

f.n �rele condi.ţii

de

ilegalita•te.

Arh. st. Braşov, fond Colecţia de documente privind m işcarea muncitorească între

1 9 17-194 4 , nr. 2 13 şi fond Prefectura Tribunalului Braşov, dosar
7 3 Ibidem.
7'

nr.

2460/ 1 93 2 .

Arh. st. Braşov, fond Prefectura Tribunalului Braşov, dosar nr. 2425 / 1 93 2 .

75 Ibidem.

dosar 2450/ 1 93 2 .
Arh. st. Braşov, fond Documente privind mişcarea muncitorească între 1 9 1 7- 1944

78 Ibidem,
nr.

77

225.
78 Arh. st. Braşov, fond Prefectura Tribunalului Braşov, dosar 1637/1933 , fila 29 .
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U.T.C. din BI'laşov, din însăi'cin'a·rea secţiei locale a P.C.R.,
adus o impo rtantă contribuţie la rălsp;îndirea ziarelor, rev.i'stelor, broşu

Ong:anizaţia
ŞI-a

rilor oomun�ste.

La 1 3 i anuar ie 1 929, tînăi'ul Gheong:he Plorea era p rins răJSJpîndind p ri n
tre muncitorii de la fabrica de avioane, ziarul "Tinărul muncitor". In acelaşi
an, se in ten te ază procese şi altor tineri din Braşov pentru faptul de a fi im
părţit la aceeaşi fabrică "ju rn al e" care "tratează despre amnestie" 79. Tinerii
comunişti au răspîndit ziarele "Jovo" şi "Viaţa muncitoare" printre lucrătorii
de la Tunelul Teliu, atit d e p u ter ni c loviţi de consecinţele crizei 80.
Din documenoole ahetsturii poiliţrei din Hraşov pe anul 1 9 3 1 8 1 se des
pri'Illde informaţia că " s-au des•CQperit membrii unei celule com�miste" asupra
cărora s....au găsit : "Bulletin,ul" , organ a•l C.C. al P.CR., "Sci nteia " eoc . Au
fost interceptate, de asemenea, "Tînărul leninist" , broşura antimilitaristă "Ca
zarnna " etiC . 82•
O aoltă f01m1ă de ac ţ�u n e revolu.ţi·onară, deosebit de curajoasă şi la ca·re
tinereturl era ohemat În pr:imul dnd s ă-şi J�du c ă c ontribuţ i a, a co n sti tui t- o
arborarea
d rapelle roşii pe anuJmite ediJkii, î nt rep rinder i, străzi eoc. Aceste
aqiuni aveaJu loc mai alCis cu ocazia unor anivel'lsări, cum ar fi 1 Mai, 1 Au
g;ust, 7 No iemb ni e euc.
Erste suficient să amintim faptul că numai în anul 1 93 2 , sînt semn alate,
alături de aJlte acţ�uni revoluţionare, m ai multe a!>emenea arboră ri de drapele
În diferite puncte ale oraşului Braşov.
Ralportul Sigur an ţei muni:cipiului Bmşov d in 2 au �ust 1932 83 menţionează
că a.uuori.tăţirle locale dispun de in fo!"'m'a ţii, dUipă c a re, în seara zilei de 3 1 iulie
1 932, se in tenţio n'a arbomrca de d rapele roşii pe străZ'iie: Regi na MaTia,
Lungă şi pe s ta tu a Hontems din faţa Bi,seri.c.i i Negre. Ca u rmare a m ăJSIU·r iJor
severe ce s-au lUial, aceste aqiuni au fost prerînvîmpinate. Cu t'o atc acestea,
la PabriiCa de a\"ioane ":s-a incerta·t arborarea r ap el u lu i roşu, însă o r ganele
po1iţ·ieneşti, pr inzti'Illd de veste l.a timp, au :.omat pe intdi-vid'Ul care înce11ca
să pună planul în apd i�·a re şi somiÎ'ntlu-:1 aleesta a al"l.incat stea�ul jos, diispă
rînd prin po11umbişue şi bă l ări i pmtejat de înrouneri1c ul nopţii" 84.


de

i

d



78 Arb. st. Braşov, fond Parchetul Tribunalului Braşov, dosar 404/1929.

80

8l

I&idem, dosar 1257/1929.
Arh. st. Braşov, fond Colecţia de documente privind mişcarea munc itorească între

1917--1944, nr. 199.
n I&idem.
sa I&idem, nr. 2 1 1 .
114 I&idem.
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În z iua de 7 sepuembrie 1 932 " a fost a rbo ra t un steag roşu C{)IITluni•st"
pe clopotniţa bisericii evan�h el ic e din Tîrlungeni. Deş i s-au făK:ut nenumă!l"ate
cer.cet ă·ri ( nesc ăpinid de acuzaţii nici chiar c lop o ra ml b�senicii), a:utorul răm1ne
nedescoperit. Bă nu i'ail a s-ta oprit în cele din unm ă aJSUJpra unei fete, care avea
"legături cu comuniştii" 85. La mina de cărbuni " C on cor di a " din Vulcan şi
fabribl de ceLuLoză ză,meşti se În,ceancă de asem enea , arbora rea de dmpele
cu ocazi'a rilei de 7 No.i emJbr,ie 1 932, de către un grUip de tineri comu niş ti,
ca.re aoţio nau î:n a•cea:st ă zooă a j'll:deţu l u•i 86.
In an ii c rizei au loc nume110ase a gi·tJaţii şi fră;rnîntări ale mu nc i to r i l o r
din Braşov şi împrej>ur�mi, care se conrcrellizează în putern.i·ce demOillstraţii şi
g·reve şi la care tineretu l este Î ntoudea una preZ!ent. În zilele de 1 0 ian!Uarie
şi ap oi in 20 februarie 1 929 au l oc întruniri ale şom erilor din Braşov, tn
cadrul că•rora s-.a protestat ÎmpotriV'a contcedi edl:o r şi s-·a oerut ajuto r de
şomraj . Asemenea Înrtl'uniri au avut loc l a B raşov şi În a n ii unmători. Bule
tinul U.T.C. din i an u a ri e 19.U evird enţia faptul că la B raşov U.'T.C.-ul a
obţinut �mlportante rez:uhate in urma parti�eipării sa le la orga n i zarea lupltieÎ
ŞCi me.r ilor 87 •

În decembrie 1930, un g·rup de ci rc a 200 de şomeri care nu p nnuseră
a j ut o r, au orga n iz a t o demonstraţie de stra,dă şi au p rotestat în faţa prim ăriei ,
a InspeotnratLlllui Muncii şi a Ofi.:iurlui de pl as are 88.

Deo.sebilt de putem1d a fost cremon straţia şomerilor din 26 decembnie
1 932, la care a•u p a r t icip at peste o mie de mu nci tor i , tineri şi vÎI'IstnJcl, rănn aşi
fără l ucr u , oa u rnn'a re a con.:: c dierulm. Cu UO<l!te că sînt somaţi de poli·ţie să se
împ ră;ş tie, :romwii " s-·au î n :o lon at pe s t r a,dă şi oîmînd Inuernaţionala" s-<11u
îndropta.t spre că11ninul munci:toresc. T o·a te încercă r�le p o li ţi1ei de a Împrăş t ia
pe d emorustran ţi eşueaz ă , cu noate că s-a r;:::cuns ch ita r la anme. Int:erven�ia
brutală a poliţiei a dus la răni rea mai mUiho r cklmonstnnţi, iar o partie dinnie
p a r tJic ipanţi sînt arestaţi. Se remarcă o l a rgă part]c �pa r e a tineretului c om u
nist la această acţiu ne 89.

A'Cţ�uruiJle grevitste ale mu nc i uorilo r meta1u!1�işti, mineri, textiliiş<ti şi eLin
aloe ramu·ri induiSitriaLe <11le Br<llşovutLui şi împrejmimi11or mcop încă din primu·l
an al crizei şi continuă în t o ată această p erio ad ă . La toate acţiunile reven-

Arh . st. Braşov, fond Parchetul Tribunalului Braşov, dosar nr. 1977/1932, fila 13 .
88 Ibidem, dosar nr. 2460/ 193 2 ; fond Colecţia documentelor privind mişcarea munci
toreasdl. intre 1917-1944, nr. 2 1 6 1 .
8 7 V. Şteflnescu şi C . Mocanu , op. cit., p . 49.
88 Arh. st. Braşov, fond Parchetul Tribunalului Braşov, dosar nr. 885/ 193 1 .
ss

88

Ibidem, doaar

2783/1932.
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dicative, care au avut loc in anii cnze1 economice la

fabricile I.A.R., Sohiel,
w l uat parte ti n eri muncitori mobilizaţi de organizaţia revolu
ţi on a ră de tineret, alături de cei virstnici.
În fruntea a>eestor acţiu ni, conduse de comunişti, se aflau mu nc i oo ri
români, maghiari şi gennan� de l a fabr�ca Sohiel. D eoa r ece patronii au refu
r.at să a ocep t e reven�diicările mu c it o rilo r pr.in ca·re cereau respecvarea zi l ei de
lucru de 8 ore, plava concediilor de boală, reviZillii rea plăţi i IucmLui în acord
şi revizuirea salariilor, aooşti a decla ră �evă la 19 august 1 929, care durează
pînă la 26 august 90 şi la care parti.loipă roţi l uc ră to ri i f.albr.icii În număr
Scherg, Hess,

n

de 340 91.

In focul luptei revo:luţi ona re d1.1SC de mum:itori Împotriva ofens�vei patro
au intrat încl de la începuuuol c·rizei şi muncitorii de la r.une lu l Teli,u 92
şi de la minele "Concooo:ia" din Vukan. GreVIa muncitOI'ilor de la tunelul
din Teliu, declanşată la 5 februarie 1 929 şi care a dura�t pînă în 1 8 m artie
a acelui•aş.i an , reprezimă una din p r imele acţiuni de lu1pta ale c la sei munci
toare din judeţutl Braşov şi di n Român�a in perioa�da c r.i·zei. Ea a p us
puternic în l-umină forţa o rgan i za>to ric ă a o 11gani z aţiilo r locale de p artid, pre
cum şi so loid a ritJatea de clasă a muncinorilor români şi unguri, care lucrau la
a.cest tunel.
Muncir.orii de la mina din Vu•lcan şi fabrica de celuloză şi hi r ti e din
Z ă rn eşti , ma nifestîndu ş i soliiCLaritatea de luptă impotriva exploatării, au do
n a t salariul lor pe o zi pentru ajutora•rea greviştilor din Tdiu. La mina di n
Vulcan, În t·ot timpuil crizei, con,flilotele dintre munci'vori şi patm n i se ţin
lanţ, ca urmare a condiţiilor illJUm.a ne în care aceş ti a m:un•ceau şi trăiau, cît
şi dato ri tă neplăţii la timp a sa�l13. ri il o r La 1 6 i·anuarie 1 929 munc ito r i i dedară
grevă. Con. f li•ctul de mu n c ă continuă toată p rim ă va r a anului 1 92 9 93.
La 1 4 ma:i 1 932, ca uJ:Un1are a f�mloui că nu p rimi.seră sall1ariul din
luna ianua-rie, mooc.i torii din VuLcan intră din nou in grevă şi reiau lUJOI'ul
in 17 mai, tn urma promÎis iu n Î'lor făcute de c.o01ducerea m in ei că li se vor
plăti sa.l ari i le reS>tante 94. NerespeotJarea acestei promisiuni a du s la declan
şarea u n u i şi r de greve in tot clecu11sul ver ii anului 1 932. Numărul mare de
grev e de la Vul·oan nu surprinde pe nimeni dacă avem în vedere star& deo
sebit de grea in oare tr ă iau muncitorii de l a această m i nă .
.

n a-le

-

.

80
81

Arh. st. Braşov, fond Inspectoratul industrial Braşov, nr. 197 .
Arh . st. Braşov, fond Colecţia de documente privind mişcarea muncitorească intre

1 9 1 7 -- 1 944 , nr. 128.

82
Vezi Nelly M itr u , Greva muncitori lor de la tunelul Teliu din 1 929, in Studii şi
articole de istor i e , XVI , Bucureşti , 1 970.
8 3 Art. st. Bra�o v , fond Prefectura Tribunalului Braşov, n r . 165 .
"' Arh. st. Bra�ev, fond Inepectoratul Muncii, dosar 72/ 1 933 .
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O si tuaţie deosebit de grea o aveau şi munc�t!orii de la cea ma 1 mare
intrepr.i ndere din Hr a �o v, I .A .R. Din cauZia ne<l!chi·tării la timp a sal.arii1lor,
la 9 mai 1 9 j Q au declarat grevă muncitorii de la aceaSită uzină, care se ter
mină au vi1cuori'a greV1iştilor 95• îmmch conducerea u�inei hotărăşte încetarea
produqiei, în ziua de 26 mai 1932 mu111ciluorii şi funCţionarii au manifestat
pe surăz,ile o11a�llllui B r a şo v În faţa Prefooturii şi a ln!ipectorawlui Muncii, pm
vodnd îngrijorarea organelor locale. Lupta muncitorilor de la I.A.R., îndru
maJtă şi wnidrusă de comunişti, şi la oa re tinereuul a avut o l a rgă pa l'tic ipa· r e,
a fost, În oele din urmă, Înoununa·tă de SUIOCes. La 26 i.unie 1 932 d i recţi a
genera.lă a aahi tat uoate sa1arii1le mu111ciuo.ri:lor 96,
Luptelle cl1asei muncit·oare, ale tineretului braşoV1ean Îmi_Po tr.i va expl•oa
tării, pentru i � i rea pe c ale reV10lu·ţion:a·ră din criză au conuinu1at şi În perioada
ce a u.nmat.
Formele va r iate pe care le-a îmbră.oat lupta murtoi·uo.riLor bra�V1eni Împo
triv:a ex plo a tăr ii în perioada crizei, amploarea şi v��urozit<lltle'a aq i un i Lo r ,
î mplet i rea revendicăril,or economice cu revendircări pol itice, a.u demonstrat
ca.pacitatea şi f·orţa Par tidulu i Comunist Român, concluocăltorul proileta â a tul u1
în focul mariLor bătMii de clasă.
Uniunea Tinereuului Comun�st, oondus şi îooru1mat î ndeap l'o ape de pa r t�d ,
a f os t un ajutor preţios al acestuia în mobilizarea maselor de tineri în lupta
revoLuţi'Onară împotriva regimului bur�he�o-moşiere5c, pentJru libel'tatea şi feri
cirea poporUILui.

In a:oeşti ani f u rtu no şi ai crizei ecoon011ni•ce, tineretul braşovean, condu5
de partid, alături de tineretul din întreaga ţară, a înscris pagini de glorie,
care p en tr u gencrtaţi•a uînără de astăz,i conSitituie un prilej de- mî nd r i e şi
îndemn perlitr.u a-şi consacra toată cne r�ia şi elanul tineresc ed�ficării societă
ţii soci,ali,ste muhi:lateral dezvolta•tle.

naru ,

95

Arhiva Muzeului judetean Braşov, fond Istorie contemporană ; M . Băltescu, E. Poe
cit., p. 53 .
Arh. st. Braşov, fond Prefectura judeţului Braşov, Cabinet, nr. 608/ 1932.

op.

91
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MOMENTE AUS DEM KAMPF DER REVOLUTIONĂREN JUGEND
VON BRAŞOV (KRONSTADT) UNTER DER FOHRUNG
DER KOMMUNISTISCHEN PARTEI IN DEN JAHREN
DER WIRTSCHAFTSKRISE ( 1929-1933)
(ZUSAMMENFASSUNG)

Die A rbei t behanclelt clen von cler Kommunistischen Partei angefiihrten
Kampf cler rervolurtionăren ] Uigend von B raşov (Kronsta'clt) in clen jaJhren cler
Wjrtlsohafuskrisc ( 1 929- 1 933).
In clen K risen� ah ren han: clie J ugend cler Staldt unreres Kre�ses - im
Verhand cler Kommuni!S>tis.cihen Jugend opganisiert - an einer Reihe Vlon A kt i{) 
nen uncl Formen <des sozialen K am p fe s •teilgenommen ; sie war am k ons p i r a t i
ven Sitzungen, an Grosskundgebungen und I.i ter a r �9che n Veranstahungen, am
Ver'teilen von Manifesten, an Streiks ulllcl Denmmstr.ationen beteil�gt.
In cler Arbeilt wird cler ScMUISIS garogen, cl ass clie Jugencl von Braşov
(K,ronsuadt) - die unter den Auswirk.ungen cler K rise eben� litt wie da•s
ganze Land - sich aktiv an cler Sei1te der ăheren Generation in drie revo l u 
tionăren Kampfaktionen cler Zeit ein:ges�ehaltet urud si�h auf cl ie Wci:se fur
einen revolu��:ionă·ren A uiSweg allls cler K rise ei•n:gesetz t hat.
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LOCURI ISTORICE LEGATE DE LUPTA MUNCITOREASCA,
DEMOCRATICĂ ŞI COMUNISTA DIN JUDEŢUL BRAŞOV *
(192 1 - 1944)
de DORICA BUCUR

Făurirea Partidului Comunist Romiln, detaşament de avangardă al cla
sei muncitoare, pe baza ideologiei marxist-leniniste, a constituit un moment
crucial in istoria prolet:ariatului, a întregulu i popor romiin. Plămădit în
focul marilor bătălii de clasă ale anilor de puternică efervescenţă revol uţio
nară - 1 9 1 8 - 1 9 2 1 , Partidul Comunist Romiln, continuatorul celor mai
bune tradi\ii ale mişcării muncitoreşti şi socialiste, a ridi·cat pe o treaptă
superioară lupta poporului pen tru eliberare socială şi naţJională, pentru trium
ful celor mai arzătoare năzuinţe ale maselor muncitoare.
După congresul de creare a Partidului Comunist Român de la 8 mai
1 92 1 , rînd pe rînd, în centrele importante din ţară s-au constituit secţii
locale ale partidului. La 30 iulie 1 922, în sala Teatrului Naţional "Apollo"
din Braşov (a?:i cinematograful Bîrsa) şi-a desfăşurat lucrările şedinţa în care
s-a votat, Într-o atmosferă de entuziasm, transformarea secţiei locale a Parti
dului Socialist în secţie a Partidului Comunist. încă de la crearea P.C.R.,
burghezia şi moşierimea, înspăimîntate de influenţa sa în mase, de avîntul
revoluţio01ar, de prestigiul mereu crescind al tînărului partid comunist, au
împiedicat prin mijloace brutale activitatea comuniştilor, au aruncat în închi
sori pe conducătorii partidului, i-au închis sediile, au interzis organele sale de
presă. Măsurile represive · luate împotriva Partidului Comunist Romiin au
culminat în anul 1 924 prin interzicerea prin lege a partidului comunist.
Perioada ilegalităţii Partidului Comunist Romin, care a durat două
decenii, a Înscris una dintre paginile sale cele mai eroice de luptă, demon
strînd capacit,atea şi maturitatea politică a comuniştilor, care, îmbinînd în


• Lucrarea a fost întocmitl pe baza documentelor de arhivl, a presei comuniste Ilegale ,
a publicaţiilor democratice şi antifascl ste , precum şi p<! baza relatlrllor luptltorllor comu.
nlşd din ilegalitate care şi-au deaflturat activitatea la Brqov.
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mod strălucit acuvnatea ilegală cu cea legală, au făcut faţă valului de repre
siuni îndrepta�e împotriva partidului revoluţionar al clasei muncitoare.

Organizaţia locală a Partidului Comunist Român din B raşov şi-a rcor

�anizat activitatea în noile condiţii legate de ilegalitate, situîndu-se În f runtea
maselor în lupta pentru libertate şi progres.
O preocupare principală
Român din Braşov

a

a organizaţiei locale

a

Partidului Comunist

constituit-o găsirea locurilor, a caselor în care să-şi poată

ţine şedinţele, să în fă ptufiască conducerea şi îndrumarea maselor.
Numeroase locuri, sedii, instituţi i , case conspirative evocă intensa activi
tate desfăşurată de comuniştii din oraşul Braşov. Redăm în continuare tabelul
locurilor legate de activitatea muncitorească, democratică şi comunistă din
judeţul Braşov, identificate pînă În prezent.
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Nr.

crt.

o-

1.

1

I

L�aJI.

Destinaţ ia locuinţei

folosită

Veche

Actualii.

Starea
actualii.

Folosinţa

1

2

3

4

5

6

7

tatea

1 Braşov

1

Primul sediu al secţiei judeţene
a Partidului Comunist Român
pînă în 1924 , a fost in clădirea
vechiului cămin muncitoresc .
În întreaga perioadă interbelică,
localul a fost folosit drept cămin
al
muncitoresc, sediu ilegal
organizaţiei PCR şi loc de În·
trunire pentru militanţii comunişti. Aici s-a desfăşurat între
1D- 1 2 octombrie 1 92 1 , Conresul pe ţară al sindicatelor .
n localul căminu lui, în anu l
192 1 a funcţionat şi redacţia
ziarului .,Dreptatea" redactat de
Tiran Albani.

str. Vămii

1 92 1 - 1 944

nr.

str . 7 Noiembrie nr. 7 .

9.

o
Bună.
placă come.
morativă
menţio·
nează însem·
nătatea
clădirii.

Cinemato·
graful .,Po·
pular"
şi
l ocuinţe
particulare.

1
Cernatu

1 Săcele·

După trecerea P.C.R. în ilegali·
tate sediul conspirativ al C.C. al
P .C.R. s·a stabilit pentru un
timp la Cernatu Ungă Braşov .
În această perioadă secretar al
C.C. a. P .C.R. era Elek Koblos
care s-a întîlnit aici cu tovarăşi
din ţară şi de peste hotare.
Printre cei care au venit în casa
de la Săcele menţionăm pe
Gheorghe Cristescu, A l . Dobro·
geanu-Gherea, Gheorghe Dimi·
trov.
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str. Hărma·
nului nr . 604 .

1942

str. Hărmanu·
lui nr. 27 .

Bună .

Casă parti·
culară .
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1

1
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1

1

Brqov

4.

1

Braşov

1

5.

1

Braşov

1

6;

1 Braşov

o

3.

1

1

2

1

1

În această casă a funcţionat un
sediu al organizaţiei locale a
PCR. Pentru păstrarea regulilor
conspirativităţii, casa a fost în·
chiriată de către Iosif Rangheţ
instructor al C.C. a l P.C.R.
pentru judeţu 1 Braşov. În casă
a locu it o familie de comunişti
care a păstrat în permanenţă o
cameră liberă la dispoziţia to·
varăşilor lor.
Un alt sediu al organizaţiei locale a P.C.R. care prin poziţia
sa permitea ţinerea mai mu ltor
şedinţe conspirative. De aici se
coordonau acţiunile comunişti·
lor din B111ş ov.
Sediul Comitetului Regional
Braşov al P .C ..tC În anii grei ai
dictaturii militaro-fasciste pri·
goana impotriva comuniştilor
era deosebit de aspră , fapt care
a necesitat respectarea celor mai
stricte reguli ale conspirativi·
tăţii. Prin poziţia sa acest sediu
permitea întrunirea cu mai puţi·
ne riscuri a comuniştilor.
Sediul organizaţiilor sindicale
în anii de după crearea P .C.R.
s-a aflat la sala .,Gewerbever·
ein". La
septembrie
în
acelaşi loc, s·a ţinut adunarea
secţiilor Partidu lui Socialist·

2

1921

3

1939-1944

1 1941-1942 1
1940-1944
1921-1940

4

1

12.

1

str.
Fîntîna
Roşie nr.

str.
Nerva
Taian nr. 5 .

str.

nr.

B-dul
nand

5.

Cloşca

Ferdi·
15.
nr.
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str.
Roşie

1

1

5

12 1

Bună ,

1

1

Bună.

1

Fîntîna

nr.

Warthe
str.
nr. 5 .

str.
nr.

13.

Cloşca

21.

B-dul Gh.
Gheorghiu·
Dej nr.

6

Bună . La a
45-a aniver·
sare a creării P.C.R.
s·a dezvelit
aici o p lacă
comemora·
tivă .

Bună.

1

1

7

Casă parti·
culară .

\�

Casă parti·
culară

Casă parti·
culară

Muzeul de
artă Braşov.
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Comunist din Transilvania, in
care s-a protestat împotriva arestării participanţilor la <.:ongresul
din mai
În
tot aici,
a avut loc adunarea micilor meseriaşi la care s-a hotărît inceperea unor acţiuni revendicative
pentru cucerirea l ibertăţilor democratice .

1921. 1934,

1

7.

8.

9.

1

1

1

Braşov

1

Braşov

Braşov

1

1922 1929

1922-1929

1923-1938

1936

Sediul organizaţiei ..Ajutorul
Roşu" unde se stringeau materiale destinate comuniştilor arestaţi din inchisori şi în special
celor de la Doftana.

1g

! !;i

�-: �a
tii

Între anii
şi
la sediul
Sindicatelor Unitare s-au ţinut
numeroase intruniri in care se
formulau revendicAri economice
şi politice. De asemenea slptămina! se desfllşurau aici seri eulturale. Tot aici îşi ţinea intrunirile săptămiuale şi adunArile
generale organizaţia locală a
tineretului comunist.
Sediul
mai era folosit de şi către organizaţia Blocul Muncitoresc-Ţărllnesc.

Sediul Sindicatelor social-democrate unde in anul
s-a
pregAtit Congresul pe ţară al ceferiştilor . Tot aici îşi avea sediul
ansamblul artistic ,.StA.ruinţa"
care a desfllşurat o ampHi activ !tate antifascistii şi antirăzboinici.

1 :-<

1

26.

str. Roşiorilor nr.

1 1934-1940 1
1
1

nr.

str . Morii
7/b

26.

12
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Casa de la
stradă
a
fost bombardatl şi
s-a refAcut.
tn
curte
existi elidirea
veche.
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Caall particulari
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Casli particulari.

�
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str. Matei Basarab nr.

nr .

str . Muntenia
nr.

r-<

str. Roşi1 rilor

\

J
1

1 iri

j t>!

12.

str. Muntenia
nr.

1

1

BunA.
Renovată .

1
1

�

10

'<

Casă particulară
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i�
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1

o
10.

11.

12.

13.

1
Braşov

Braşo v

Braşov

Braşov

2

3

Unul din sediile organizaţiei
"Ajutorul Roşu" unde se colec
ţionau materiale pentru ajutora
rea deţinuţilor politici din în
chisori în special a ceferiştilor
condamnaţi rn urma proceselor
de la Bucureşti şi Craiova.

1933-1940

Sediul Organizaţiei "Apiirarea
Patriotic!" unde se colectau nu
meroase materiale destinate de
ţinuţilor politici din inchisori
al ciiror numiir a crescut in anii
1 940-1944 .

1940-1944

În locuinţa avocatului Radu
Olteanu de pe strada Nicolae
Iorga m. 4 a fost redacţia revis
tei "Buletinul Grupului Avoca
ţilor Democraţi", al ciirui re
dactor a fost; în 1934 a luat
fiinţll secţia Iocalll a organiza
ţiei "Amicii URSS", tot in
aceastii cliidire. Casa a fost loc
de desfiişurare a numeroase in
tUniri de partid la care partici
pau muncitori, intelectuali, stu
denţi de diverse naţionalitiiţi.

1930-1944

Redacţia ziarului "Vilăgossag"
care apiirea la Braşov, in pagi
nile ciiruia lucrArile Congresu
lui de creare a P.C.R . au fost
amplu dezbiitute. Eugen Roz
van a fost redactorul principal
al acestei publicaţii.

1921

4

5

str. Sf.
nr.

Ioan

22

Castelu
str .
lui m. 1 26

str. N.
nr. 4 .

Iorga

6

l

7

str. Maiakovski Bună.
nr. 22

'"· C.. t<lulu i
nr. 126

s tr . N Io rga
nr. 4.
1

•

1

1

l

Casă parti
culară .

Bună.

.

Casă parti
! cu l ară

1

IB 1

cu r, Casll parti
cularii.

! pri lejul semi1 centenarului
una.

�

P . C . R . s-a
dezvelit aici
: o placă co' memorativă

11

1

str. Vămii
nr. 9.
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str . 7 Noiem- 1 Bună.
brie nr. 7 .

1

1

Cinemato
graful "Po
pular".
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14.

Braşov
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15.

16.

17.

18.

Braşov

Braşov

Braşov

Braşov

Redacţia revistei ..Spre stînga"
publicaţie politicA şi socială
redactatA de profesorul militant
comunist Ilie Cristea la locuin
ţa sa.

Redacţia revistei "Vremuri Noi " .
publicaţie antifascistă care a
susţinut ideea frontului popular.

1 93 1

1 935-1 936

Primul numAr al revistei "Cu
vint Nou", aplrutll. sub d irecta
îndrumare a P . C . R . a fost re
dactat la locuinţa comunistului
Ştefan Nicolae.

1 934

Locuinţa comunistului Blebea
Nicolae a servit drept sediu
pentru redactarea unor numere
din revista "Cuvînt Nou".

1 934

Un alt sediu al redacţiei revistei
"Cuvint Nou", unde au apărut
ultimele numere . Publicaţia a
apărUt in 1 1 numere între 25
august şi
decembrie 1934, ca
organ al Comitetului Naţional
Antifascist din România.

1934

Braşov

La Fabrica de cauciuc a apărut
gazeta ilegală "Gummi Gyar",
organ de presă al comuniştilor
de la această întreprindere .

1 932- 1 933

str . 1 0 :Mai
nr . 29.

s t r . 9 )lai
nr . 27.

str. Căpita
nulu i nr . 1 4

str. Prundului
nr. 1 4 .

Bună. Cu
ocazia ani
versării a
50 de ani de
la crearea
PCR . , s-a
dezvelit o
placă come
morativă.
Rună .

Bună.

Casă parti
culară.
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Casă parti
culară.
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19.

str. Pe Toci le
nr. 6 .

str. Junilor
nr. 6 .

�n

,

str. Cacova de · str. Piatra MaJos nr . 9 .
re nr. 1 1

str.
rilor

Arăma
nr. 27 .

Fabrica de
cauduc
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str. Săvineşti
nr. 25

Bună .

Casă parti
culară.

O
Bună.
Casă parti
placă co
culară.
memorativA
indică folo
sirea aces
tei
case
drept
se
diu al revis
tei .

Fabrica de Cau Bună .
ciuc str. Spor
tul popular
nr. 1 .

Fabrica de
cauciuc
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21.

1

1

1
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1 Braşov

1

Prin manifeste şi "fluturaşi"
cuvintu 1 P .C.R . aj·� ngea în r i n .
du ! maselor popu lare din î n tre·
prinderi, instituţii ş i la sate.
Tipografiile ilegale funcţionau
în casele conspirative ale organizaţiei locale a P.C.R. Una din
aceste case era şi cea de pe str.
Mirăslău nr. 9.

Î n anii grei ai dictaturii m ili·
taro-fasciste şi ai războiului an·
t isovietic, prin manifeste, P.C.R.
chema poporul la lu tă împotriva asupritorilor. n această
clădire s-au tipărit asemenea
manifeste.

L

22.

23 .

24 .

1 Braşov

1 Braşov

BraşovStupini

Una din tipografiile ilegale ale
organizaţiei locale a P.C.R.
Braşov a funcţionat in această
casă. Pentru a fi salvată de deconspirare, tipografia a fost transferată pe strada Buzeşti nr . 1 3 .

1

1

1 928·-- 194-l 1

l

1 9-l l- 1 94 4

1

1939- 19-l l

În această casă, după o reţetă
adusă de la Moscova de Alexandru Sencovici s-au confecţionat
76 şapirografe , pentru tipărit
manifeste, care au fost difuzate
în toată ţara.

1 93 1-193-l

1 ţionat
Un atelier de rotărie unde a funco tipografie ilegală , şi unde j
s-au tipărit manifeste şi adresate 1
în special tineretului de la întreprinderile din Braşov.

3

4
str. M irăslău

1 nr.

9.

1
1

1

str.
, nr.

29.

Rahova

str. Transilva·
1 nia
nr.
H.

1932

1
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1

1

! str. M irăslău

1 Bună.

i

1 Bună .

1 nr.

9.

str.
Buzeşti
nr. 1 3 .

str. Rahova
nr. 2 9 .

6

1

Casă particulară

1�

Atelier de
reparat încălţăminte

!

1 Bună .

7

1

Casă particu Iară .

str. Transilvania nr. H .

Casa nu
mai există .
A fost bom ·
bardată.

Bloc nou.

str. Plugarilor
nr . 20.

Atelierul nu
mai există .
A ici s-a
dezvelit o
CO·
placă
memorativă la semicentenarul
P.C.R .

Casă particulară .
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25 .

26.

27 .

28 .

1

Braşov

1 Braşov

1 Braşov

Braşov

30 .

1 Braşov

32 .

1
[

1 Braşov

29.

31.

1

1 Braşov

Braşov

1

Casă (la subsol) care a fost folosită pentru depozitarea mate·
rialelor propagandistice, a vopse le lor şi hirtiei necesare la ti·
părit manifeste ş i "fluturaşi".

1 940-1943

Casă conspirativă folosită pentru intilniri ale membrilor
P.C.R. ş i pentru depozitarea de
materiale propagandistice (drapele, broşuri, manifeste).

1 929- 1 939

Organizatia P.C.R. de la Uzina
I.A.R. folosea pentru intilniri,
·
şedinţe conspirative, case ale
unor membri ai organizatiei, prin·
tre care şi cea de pe fosta stradă
a Maga:dei.
Casă conspirativă folosită de
organizaţia P.C.R. de la Uzina
I.A .R . Braşov.

1 93 7- 1 94 1

Casă conspirativă folosită de
organizatia P .C.R . de la Uzina
I.A.R. Braşov.
Casă conspirativă folosită pentru şedinţe, la care participau
Comitetului
local
membrii
P.C.R .
Casă conspirativă folosită de
organizaţia locală P.C.R. pentru şed inte.

1
1

1

str. Toma lo·
nescu nr . I l /A

str. Olten ia
nr. 3 .

str .
nr.

str. Magaziei

str. Oaşului
nr. 2 2 .

nr. 1 2 .

1 93 9- 1 94 1

1

1 938- 194 1

1 936- 1 94 1

1

1 936- 1 940

1

str. Toma Ionescu nr. 1 7 .

str. Ceferiştilor nr. 16

O ltenia

3.

str.
Ceferiştilor nr. 1 6 .

1 Bun,i .

1

o
n
c

�
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o
:<>
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Bună .

Bună .

�

Casă particulară.

Bună .

Casă parti·
cu lară .

Casă particulară.

Casă parti·
culară .
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str. Aurel
Vlaicu (f.n. )

str. Aurel
Vlaicu nr.

str. Lungă
nr. 130 .

str.
nr.

Lungă

132.

49

Bună.

Casă parti·
culară .

Bună .

Casă particulară.

str. Sf. Petru 1 str.
Decem- 1 Bună .
1 nr.
brie nr. 1 5 .
13

9.

Casă conspirativă folosită de 1 939- 1 944 str. Decebal
f.n.
Com itetu l judetean P.C.R. pentru depozitarea materialelor pro·
pagand istice.
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nr.

Aurora

13.

Casa
vată .

1 Casă
parti·
culară .
ren o- Casă particulară.
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34 .

1 Braşov

35.

1 Braşov

1

36 .

1 Braşov

[

37.

1 Braşov

1

38.

Braşov

1 Braşov

1

1

:�

2

1

Casă conspirativ�\ in care se 1 1 9-lO·
păstra maşina de scris şi erau i
cazaţi diferiţi tovarăşi care se
aflau în ilegalitate. Ex . Vintze
Ioan , Belu Nicolae, Zorca Magdalena , Veres Ecaterina .

1

1 9-l-l

1

1

-l

str. Stejerişu·
lu i nr. 8 .

1

1 str.
Stejerişu· 1 Bună .
lu i nr. 24 .

Casă parti·
culară.

\ Casă
parti·
culară.

str. Iancu J ia nu

Bună.

1

str. Ucen i c i lor
nr. 1 .

Bu nă .

str. Avram
str. Avram
Iancu nr. 3 6 . ! Iancu nr. 36.

Casă conspirativă în care s-au
ţinut mai multe întruniri ale co·
muniştiilor ş i unde s-a pregătit
prima adunare generală liberă
după 23 August 1 944 .

1 940 - 1 944

str. Iancu J ia·
nu nr. 1-l .

Casă conspirativă unde s-au
ţinut· zeci de înt_runiri ş-i şedinţe
ale membrilor organi1:aţiei locale
a P.C.R. Tot aici se primea ş i
corespondenţa ş i d iferite mate·
ria le de agitaţie.

1 930- 1 940

str. Ady Endre nr. 1 .

Casă conspirativă in care a fost
depozitată o parte a bibliotecii
Sindicatelor Unitare după desfiintarea acestora . A fost folo·
sită şi de organizaţia "Ajutorul
Roşu" .

1 939- 1 944

str. Leonte F i lipescu nr. 8 .

1

nr. 1-l .

1

7

Bună .

1 9-ll·- 1 944

Casă conspirativă folosită de
Comitetul
judeţean
P .C.R.
pentru şedinţe ş i cazare. Era
locuinţa comunistu lui Szenasi
Carol.

1

6

5

str . Tomis
nr. 8.

Fostă
vă l ie

1

, Bună .

1

pră·

1

1

Casă parti·
culară .

Casă particu Iară .

1
i
str.

Decebal 1 Bună .

n r . -l i .

,�

Casă parti·
culară .

i

str.
Decebal
1 936- 1 9-lO
Casă conspirativă folosită pennr. 3 9 .
tru intruniri, şedinţe , cazare.
1
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Casă parti·
cu Iară .

1�
t>'

1�

39.

Braşov

Casă conspirativă folosită pen-

1 tru cazarea diferiţilor tovarăşi
veniţi din alte localităţi. Ex.
A lexandru Moghioroş. De ase·
menea casa a fost folosită şi
pentru i ntrun iri.

40.

41.

BraşO\·

Casă conspirativă folosită pentru intruniri, şedinţe şi cazarea
tovarăşilor veniţi de la centru.

Braşo,·

Casă conspirativă folosită pen
tru intruniri şi cazare.

Casă conspirativă folosită pen
tru întrunirile conducătorilor
organizaţiei locale P.C.R. Bra
şov, pentru cazare ş i depozitarea
materialelor propagandistice.
Strada Decebal era denumită in
documentele siguranţe i burgheze
"Strada comuniştilor" .

42.

43.

44 .

Braşov

Braşov

Casă conspirativă folosită de
comuniştii de la C .F.R. pentru
întruniri ş i cazare. În 1936 a
fost cazat aici Ilie Pintilie. Casa
a servit şi drept sediu al organi
zaţiei "Ajutorul Roşu":

1 93 8- 1 944

1
11
1

str. Deceba 1
f.n .

str.
Decebal
nr. 9 .

Bunii .

Casă parti
culară.
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1 925- 1 936

str. Decebal
nr. 3 7 .

1940-- 1944

1 935- 1944

str .
Decebal
nr. 5 9

str.
Decebal
nr. 3 7 .

Bună.

Casă parti·
cu Iară .

str.
Vlahuţă
nr. 3 3 .

Casa a fost
bombarda
tă. S-a re·
construit.

Casă parti
culară .

Bună.

Casă parti·
cularll .

str. Decebal
nr. 67 1
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1 936- 1 94 1 1 str. Moţilor
nr. 1 9 .

Liber1939- 194 1 Piaţa
Casă conspirativă folosită pen·
tăţ i i (f.n.)
tru întruniri de către membrii
organizaţiei locale a P.C.R.
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str. 1 Iunie
nr. 1 9 .

Bună .

Piaţa 23 August 1 Bună .
nr. 1 3 .

Casă parti·
cu Iară .

Locuinţă
particulară.

fi

t:O
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Cl1
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2

3

4

str . Sitei nr. 53

str. S itei
nr. 59.

Bunii .

Casă parti·
cu Iară

B-dul Lenin pe
locul unde se
află azi benzi
năria.

Casa a fost
demolată .

Blocuri ş i
benzinăria.

45 .

Braşov

Casă conspirativă folosită pen·
tru întrunirea membrilor Corn i
tetului local P.C.R. ş i pentru
tipărirea de manifeste de soli·
daritate cu luptele ceferiştilor
din Cluj ş i Bucureşti. Era lo
cuinţa comunistului Erdos Şte·
fan.

1 933

46.

Braşo'·

Casă muncitorească unde la 1012 ianuarie 1 92 1 s-a ţinut o con
ferinţă cu participanţi din in·
treaga ţară , in cadrul căreia s-a
subliniat
necesitatea
creării
P.C.R.

1 920- 1924

str. Fintinii
nr. 60 .

47 .

Braşov

Întemeierea secţiei din Braşov a
partidu lui comunist a avut loc
la 30 iulie 1922, în sala Teatru
tu i Naţional din Braşov. La aceas 
tă adunare la care au participat
circa 500 de oameni, au vorbit
printre alţii Eugen Rozvan, Con
stantin lvănuş, David Fabian.
l n aceeaşi sală s-au desfăşurat
lucrările congresului pe ţară
al ceferiştilor la care au parti·
cipat Ilie Pintilie şi Constantin
David.
Au avut de asemenea loc mari
intruniri c1.1 caracter antifascist,
cît şi adunări de protest impotri·
va războiului.

1921-1944

str. Lungă nr.
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1 Braşov

48.

49.

so .

S I.

52.

1

1

1

Braşo'·

Braşov

Braşov

1 ""'""

Numeroase întruniri şi adunări
publice ale Blocului Muncito·
resc-Ţărănesc s-au desfăşurat in
"Mosala cinematografului
dern" .

1 930- 1 944

Pe terenul "Honterus" de lîngă
Fabrica "Astra" a avut loc o şedinţii la care au participat membrii Com itetului local UTC
şi PCR. S-a d iscutat despre acţiunile ce urmau să aibă loc cu
ocazia zilei de 1 Ma i ; răspîndirea de manifeste şi arborare de
drapele roşii în locuri mai imi portante din oraş.

aprilie 1932

1

Timpa , Stejeriş , Valea Răcădăului au servit ca locuri de
întruniri ilegale ale comunişti·
lor din Braşov.

str. 7 Noiem·
brie nr. 7 .

Terenul
Honterus

Bunii .

Cinematografu l
"Popular"

Căminul de
ucenici al Uzinei de autocamioane.
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r
t'1
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o
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r
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l Bună .
str . Sportu 1
Popular nr. l .

F-ca de cauciuc

1 937

r
o

()

;;;
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o
"
;:;

!

La Fabrica de cauciu c; , la secţia
mecanic-şef a avut loc o manifesraţie sub conducerea P.C.R. , în
urma căreia muncitorii au obţinut o mărire a salariului cu
15% .
La Fabrica de avioane I.A.R . ,
a avut loc o mare manifestaţie a
tuturor angajaţilor împotriva
hotărîrii de a se închide uzina.
Manifestaţia a continuat în faţa
primăriei şi prefecturii oraşului.
Tot aici a avut loc o manifesta·
ţie în faţa direcţiunii fabricii,
pentru mărirea salariilor, aqi·
une care s-a soldat cu succesul
muncitorilor.

str. Văm i i
nr. 9 .

Fabr ica de
cauciuc.

>
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c::

z
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o
"
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n
>
V.

m a i 1 93 2

F-ca d e avioa·
ne l . A . R .

1

1

Uzina "Tractorul"
str. Turnulu i .

1

1
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1921- 1944

1
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53 .

Braşo•

La fosta închisoare din Braşov,
şi-a desfăşurat activitatea orga·
nizaţia m ilitanţilor comunişti
întemniţaţi. Aici au fost de·
ţinuţi cei 25 de luptători antifascişti din judeţele Prahova şi
Dimboviţa, judecaţi in iulie
1 936 de Cbnsiliul Corpului Il
Armată din Braşov. Între tinerii
luptători antifascişti se găsea şi
tovarăşul Nicolae Ceauşescu,
care avea 19 ani.
Tot aici au fost deţinuţi şi alţi
conducători ai P.C.R. printre
care tovarăşul Emil Bodnaraş.

S· L

Braşov

Un alt loc unde îşi ispăşeau pedepsele comuniştii din ilegalitate, întemniţaţi la Braşov , era
Cetăţuia.

ss .

Braşm·

Popicăria oraşului era folosită
pentru diferite întruniri de către
comuniştii din Braşov. Şi tot
aici s·a ţinut prima adunare ge·
: nerală liberă după 23 August
1 94 4 . Şedinţa a fost deschisă de
Ion Podea şi prezidată de Nico·
lae Belu , secretarul organizaţiei
P.C.R. a j udeţului Braşov. Tot
aici au avut loc mai multe ma·
nifestaţii ale muncitorilor şi şo
merilor din oraş înainte de 23
August 1 944 .

1

1

1 92 1- 1 944

1 92 1 - 1 944

4

1

1

5

6

str. Neagră

str .
Nicolae 1 Bună.
Bălcescu nr. 67

Cetăţuia

Cetăţuia

Bună .

st r. Mihai Vi
teazul nr. 14

Bună.

1921-1944 1 str. M iha i Vi
teazul n r . 1 4 .

7

c.>
cn
o

Căminul
studenţesc

Popicăria
oraşului .

•

NOTĂ. Pe strada Napoca nr. 2, există o placă comemorativă in care se menţionează că în clădirea respectivă a avut loc Congresul pe
ţa�ă al ceferiştilor din 1 936. După informaţiile primite de la luptătorii comunişti din ilegalitate, această placă indică un loc greş it.
https://biblioteca-digitala.ro

o
o
:00

c;
>

""
c::
n
c::
:>'

Căminu l munc itoresc din -- str .
7 Noiembrie, n r . 7 , unde a funcţionat
ş i redacţia ziaru lu i "Vilagossag" (str.
Văm i i , nr. 9).

Fig. 1 .

Fig. 2. Sed i u l C.C. al P . C .R . , în anul 1 924 , după trecerea partidu lu i in i l<-g�litale, J in str.

Hărmanu l u i ,

nr.

27, Săcele (str. Hărmanulu i, nr. 604).
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F i g . 3 . Casa d i n str. F î ntîna roşie, n r . 1 2 ,
unde a fu ncţionat , intre a n i i 1 93 9- 1 944 ,
unul d in sed iile organizaţiei locale P.C . R .
(str. F î ntîna roş ie, nr. 1 2) .

Fig. 5.

În

F i g . 4 . Un a l t sediu al organ izaţ i e i P.C.R .
Braşov a funCţionat pe str. Warthe, nr. 5
(str. Nerva Traian , nr. 5 ) .

a n i i d i ctatu r i i m i litara-fasciste, sed iul Com itetu l u i regional Braşov a l
P.C.R. a fost pe str. Cloşca, nr. 1 3 (str. Cloşca, n r . 5 ).

https://biblioteca-digitala.ro

orga n iza ţ i ilor s i nd icale în a n i i de după crearea P .C . R .
fost în s a l a d 1 n B-du l Gh . Gheorgh iu-Dej , nr. 2 1 (B-du l Ferd inand ,
nr. 1 5 ) .

F i g . 6 . Sed i u l
a

F i g . 7 . Î n str . Roşiorilor, n r . 2 6 a funcţionat sediul Sindicatelor un itare
şi al altor organizaţii de masă democratice (str. Roşiorilor, nr. 24).
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nr .

1 2 (s tr
,

Fig . 1 O. Pentru ajutorarea

deţ inu ţ i l o r
ceferişti, "Ajutoru l roşu" colecţiona m a
teriale în casa de pe str. M a iakovsch i ,
nr. 2 2 (str. Sf. Ioa n , n r . 2 2 ) .

Fig . 1 1 . Sed iu a l organ izaţiei "Apărarea
Patriotică" siruat pe str. Castelu lu i ,
n r . 1 26 (str. Castelulu i n r . 1 26 ) .
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Fig. 1 2 . Redacţia rev istei "Buletinul
grupu l u i avocaţilor democraţi" ş i sed iu l
organizaţiei "Amic i i U . R .S . S . " d i n
str. N . Iorga, n r . 4 (str. N . Iorga , nr. -! ) .

Fig. 1 3 . Î n locuinţa profesoru l u i
comunist I l ie Cri stea a fost redactată
rev ista "Spre st î nga" , str. Pe Toc i le ,
nr. 6 (str. Jun ilor, nr. 6 ) .

F ig .

1 4 . Publicaţia antifascistă "Vre
muri noi" a avut redaCţia in casa de
pe str. 9 M a i , nr. 27 (str. 10 M a i ,
n r . 29).

https://biblioteca-digitala.ro

Fig. 1 5. Pr imu l număr a l revistei
"Cuvînt nou" a fost redactat î n
această casă d e pe str. Prundulu i ,
nr. 1 4 (str. Căp itanu l u i , n r . 1 4 ) .

Fig . 1 6 . Casa în care au fost

redactate mai multe numere
d in revista "Cuvînt nou", de
pe str. Piatra Mare , nr . I l
(str. Cacova de Jos, nr. 9 ) .

1 7 . P l aca comemorath· ă
aşezată pe c lă d i rea d i n str.
Săv i neşt i , nr. 2 5 (Str. Arii rn a ·
r i lo r , n r . 2 7 ) .
Fig.

F i g . 1 8 . U ltimele numere d in

revista "Cuvînt nou" au fost
redactate în această casă de p e
str. Săvineşti, n r . 2 5 (Arăma·
r ilor , · nr. 2 7 ) .
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Fig . 1 9 . Casa în care a funqionat o
tipografie ilegală a organizaţiei locale
P.C.R . , str . M irăslău , nr. 9 (str. M iră·
slău , nr. 9 ) .

Fig . 20. Atel ierul de tîmplărie în care a funcţionat o tipografie
str. Buzeşt i, nr. 1 3 (str. Buzeşti, nr. 1 3 ) .
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ifegal11 a P.C.R . ,

Fig . 2 1 Casă in c a re s · au tipă
rit manifeste de către organi
za�ia localu a P.C . R . Braşov ,
str . Rahova nr. 29 (str. Rah o ·
va , nr. 29).

Fig. 22. Placa mem orială aşezată
pc clăd irea d i n str . Plugar ilor,
n r . 20 , Sru p i n i-Braşov .

Fig. 23 . Casa d i n str. Pluga
rilor, nr. 20, in care s-au tipărit
manifeste adresate in spec ia l
ti ner('tu lui
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Fig. 2 4 . Subsolul aceste i clădiri a fost
folosit ca depozit pentru materiale pro
pagandistice, str . Toma Ionesc u , nr . 1 7
(str. Toma Ionescu , nr. 1 1 A).

Fig . 25. Casa de pe str. Oltenia, nr. 3, folosită pentru depozitarea materialelor propa·
gandistice şi şedinţe (str. Oltenia, nr . J).
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Fig. 2 6 . Casă conspirativă folo·
sită pentru şedinţe de către celula
P.C.R. de la I .A . R . , str. Oraşului,
nr. 2 2 (str. M a gaziei, nr. 1 2).

Fig. 27. Casă folosită pentru
şedinţe de către comuniştii de la
I . A . R . , str. Aurel Vlaicu, nr. 49
(str. Aurel Vlaicu , f.n.).

Fig. 28. Membrii
comitetului
local P.C.R . se întruneau în şe•
dinţe conspirative şi în casa de pe
str. Lung ă , nr. 1 3 2 (str. Lungă ,

nr .
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30).

Fig. 29.:tn această casă se î n t î lneau membri ai organ i zaţiei P . C . R . Braşo v , str. 1 3
Decembrie , n r . 1 5 (str. Petru, n r . 9).

Fig . 30. Casa din s t r . Auror a , nr. 1 3
folosită de Comi tetu l judeţean P .C . R .
pentru şedinţe ş i depozitarea m ateri a ·
lelor propaj!andistice (str . Deceba l , f.n.) .
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Fig. 3 ! . Casa d i n str. Stejerişu l u i , nr. 2 4 , unde
tate ven iţ i de lu centru (str.

au

fost cazaţi comu n işti în ilegali·
n r. 8).

Stej .rişulu i ,

Fig . 32. Comitetul judeţean P. C. R.
fo losea această locuinţă pentru şedinţe
ş i c azare , str. Avram Iancu, nr 3 6 (str.

Avram Iancu, nr. 36).
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Fig . 3 3 . Comuniş t i i de la C . F . R .
fo loseau această casă pentru şe
dinţe conspir a t i ve , st. Iancu J i anu ,
nr. 14 (str. Iancu J i anu n r . 1 4 ) .

Fig. 3 4 . Casa d i n str. Ucenicilor,
nr. 1 , unde au avut loc numeroase
şedi n ţe cu caracter mai l arg (str.
Ucenic ilor, nr. 1 ) .

F ig . 3 5 . Casă folosită
pentru
depozitarea bibliotecii sindicale
şi pentru "Ajutorul roşu", str.
Tom i s , nr. 8 (str. Leonte F i l i 
pescu , nr. 8).
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Fig. 36. Strada Deceb al a fost
supranumită pe
drept
cuvînt
"Strada comuniştilor".

Fig. 37. Casa din str. Decebal,
nr. 4 1 (str. Deceb a l , nr . 39),
folosită pentru întruniri conspi·
rative şi cazare.

Fig. 38. Casa din str. Decebal,
9 (str. Deceba l , f.n. ) , unde
au avut loc întruniri conspirative.

nr .
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Fig. 3 9 . Casă consp ira t h· ă d i n
Deceba l n r . 37 (str . Dt'ceb a l
35).

str.
nr.

F ig . 4- 0 . Casă cons p i r a t i ,. ,, d i n
.
nr . 6 7 (str. Deceb,,I

str Dece b a l
nr. 5 9 ) .

F i g . 4 1 . C a s ă conspirativă d i n
str. Vl ahuţă n r . 33 (str. Decebal).

https://biblioteca-digitala.ro

Fig. 4 2 . Cnsă fo l os it:i ele către ccferi�ti pent ru şecl i n (e ş i ,.Ajutoru l roşu" , st r . l l I u n ie
n r . 1 9 (st r . Moţ i lor n r . 1 9) .

Fig . 43 . Casă conspirativă , Pin(a
August n r . 1 3 (Piaţa Lîbertilţii).
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Fig. 4 4 . Casă conspirativă folosită de Comitetul local P.C.R. Braşov,
str. Sitei nr. 59 (str. S itei nr. 53).

Fig. 45. Sala în care a avut loc întemeierea secţiei locale a P . C . R . Braşov
şi Congresul uniunii ceferiştilor.din 1 936, str. Lungă nr. 1 (str. Lungă nr. 1 ) .
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Fig. 46 .

Înch isoarea centrală din Braşov , unde au fost încarceraţ i luptătorii
comunişti din ilegal itate , str . N. Bă lcescu nr . 6 7 (str. Neagră n r . 60).

Fig. 47. Sala în care a avut loc prima
adunare l iberă din Braşov după 23 August
1 944 , str . M ihai V iteazul nr . 1 4 (str .
M ih a i V iteazul n r . 1 4 ) .

https://biblioteca-digitala.ro

380

DORICA BUCLi}(

V E R ZEICHNIS DER .-l. ll BILIJ C: NGE);'

A bb
Abb

A bh

Das Arbeiterheim aus der 7 . November-Strasse N r . 7 . wo a uch die R ed ak r i o n Jcr
Zeitung "V ilagossâg" ihren S itz hatte. ( Fril h er K lostergasse Nr. 9).
2. Der S itz cler K .P . R . im Jahre 1 92-! , nachdem d ie Partei i l lega l gc w o rde n w a r .
Hărman u lu i-Strasse 1'\r. 2 7 , Său· le. ( Fru h c r H<.rmar. u l u i - Strasse 1\: r . 60-1 ).
3 . Das Haus aus der Fintina-Roşie - Strasse l\'r . 1 2 , wo : w ischen Jcn J a h re n 1 939 I 'J�-1
e i n er der S ir:e dcr Lokal orga n i�ar i o n cler K .P . R . w a r . ( Fr i.i h er RN c - Br u n ne n g as s e
1.

Nr. 1 2 ) .

:\ b b .
A bb .

Abb.

Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.

Abb.

Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
A bb .
Abb.
Abb.

4 . Ein anderer S it: cler O rga n i s a t io n d e r K . P . R . hefand s i c h

i n d e r \V a r t h <• -S t r a s s e N r . 5
(Fri.iher Nen·a-Traian-Strassc Nr . 5 ) .
5 . W ii h ren d d e r Jahrc d e r m i l itiirisch-faschistischcn O iktatur hcfand s ich cler S i r: de�
R eg io n sk o m itee s Jcr K .P . R . \ '0 11 Braşm· in der C loşca-Strasse Nr . 13 (FrUhcr C ln � ca
S trass e Nr. 5).
6 . Der S it: der Gewerkschaftcn befand sich in Jen Jahren nach der Gr u n d u ng dcr
K .P . R . im S a a l des Gh . Gheorgh iu-Dej Boule,·ards N r . 2 1 , (FrUher Fer d i n a n d s r i n g

Nr . 1 5 ) .
. l n der R oş i or i lor - S tra ssc Nr. 26 befa nd s i c h der S itz d e r E i nheitsgew crkschaften
und anderer demokratischer Massenorganisationen . (Fruher Roş iori lor-Strasse Nr. Z-1 ) .
S . Der S it: der so: ial-demokratischen G ew c r ksch aften \'On Braşov a u s d e r Matei Basa 
rab- S tras se Nr. 1 5 . (Fruher Muhlgasse Nr. 6b).
9. Einer der Sitze der Orga n is Rt i on "Ro te H i l fe" , Mu ntenia- Strasse N r . I Z . (Munten ia
S trasse Nr. 12).
1 0 . F U r d ie gefangenen Eisenbohnarbeiter sammelre d ie "Rote H ilfe" a l te Ge b rau c h s ge 
genstiinde im Hause M a i a k o vsk i- S tro sse N r . Z Z . (Fruher Johannesgasse N r . 2 2 ) .
1 1 . Der S itz der Organisation ,.Rote H ilfe" in der C a ste l u l u i - S tr asse N r . 1 2 6 . (Frliher
Burggasse N r . 1 26).
1 2 . Die R edak t ion der Zeitschr ift " B ulet i n ul grupulu i avocaţilor democraţi" (Buletin
der demokratischen Advokatengruppe) und der S it: der Orga n i sat io n "Freunde der
U . d . S . S . R . " aus der Nicolae lorga-Strasse Nr. 4 ( Fru her Iorga-Zeile Nr. � ) .
1 3 . In der \'(; ohnung des Kommun isten Prof. Ilie Cristea befand sich d i e R ed a k t i o n
der Zeitung , . S pre Stinga" (.,Zur Linken")
Pe Toc i le-Strosse N r . 6 . (FrUher JunilorStrasse N r . 6).
1 4 . D ie antifaschistische Zeitschrift .. Vremuri Noi" (Neue Zeiten") hatte i h ren S ir: irn
Haus der 9. M a i - S trasse Nr. 2 7 . (Fruher 10. Mai-Strasse Nr. 29).
1 5 . Die erste Nummcr d c r Zcitschr ift .,Cuv înt Nou" ("Neues Wort") wurde i n d ies<·m
Haus aus der Prundulu i-S tra sse Nr. 14 (Fruher Ha up tma nnsgasse N r . 14) reJigiert.
1 6 . Das Haus , in dem mehrere Nummern der Zeitschrift .,Cuvînt Nou" ("Neues �'ore" )
herausgegeben wurden - P iatra -Mare-Strasse Nr. I I . (FrUher Untere Cacova Nr. 9)
1 7 . D ie Gedenktafel am Ha u se Săvineşti-Strasse Nr. 25 . (FrUher Arămarilor-Strasse
Nr. 27) .
1 8 . D ie letzten Nummern der Zeitschrift "Cuvint Nou" (.,NeuesWort") wurden in d iesem
Haus, Săvineşti-Strasse Nr. 25 (Frilher A rii m ar i lor - Stras se N r . 2 7 ) redigiert.
1 9 . Das Haus, in dem s ich der S itz einer illegalen Druckerei der Lokalorganisation dcr
K .P.R . befand -- Buzeşti-Strasse Nr. 1 3 . (B u zeşt i - S t rasse Nr. 1 3 ) .
2 0 . D ie Ti sc h lerwerk s ta tt , i n cler e i n e i lle!la l e Druckerei der K .P . R . ihren S itz hatte.
(Buzeşti-Strnsse Nr. 1 3 ) .
2 1 . D as Haus , i n dem M a n i feste dCF Lokalorganisation d er K .P . R . gedruckt wurden
Braşov , Rahova-Strasse Nr. 2 9 . (R ahova - Strass e Nr . 29).
22. Die Gedenktafel a m Hause Plugarilor-Strasse Nr . 20 , aus d e n B iengarten b e i Braşov.
23 . Das Haus aus der Plugarilor-Strasse Nr. 20, in dem vor a Ilem an d ie Jugend geri c h 
tete Manifeste gedruckt wurden.
24 . Das Erdgeschoss dieses Gebiiudes wurde als Aufbewahrungsraum fu r P r opa ga n d a 
schriften benUtzt. (Toma -lonescu-Strasse Nr . 1 7 , fruher Nr. I l A.)
2 5 . Das Haus aus der Oltenia-Strasse Nr. J , das zur Aufbewahru n g von Propagand as ch ri f
ten und fur Abhaltune von Versamm luneen bestimmt war. (Oltenia-Strasse Nr . 3 ) .
,
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A bb . 26 . Das H a u s u s d e r Oaşu l u i -Strassc Nr. 2 2 , in d e m

hciml iche Versammlungen der
Parteizellc aus der Flug:eugfabrik ! . A . R . abgeh a l ten wurden. (Fruhcr M a gaziei-Strass :
Nr . 1 2) .
A b b . 2 1 . Das Haus, in dcm von dcn Kommuni sten der I . A . R . Vers a m m lungen abgch al ten
wurdcn. Aure i -V I aicu-Strnsse Nr. 49. ( Friiher Aurc l -V I nicu Strasse, ohne Hausnum·
mcr ) .
A b b . 2 tl . Dic M i tgl ieder des Lokalkom i tecs J c r K . P . R . \"ersammc l ten s i c h h e i m l i c h im H;·u;
aus cler Lungii -S trasse Nr. 1 3 2 . (Fruher Langgassc Nr. 1 30) .
.-\ bb. 29. In dicsem Haus ,-crsa m m e l ten sich die M i tg l ieder cler Organisation cler K . P . R . von
Braşo,1 3 . Dczember-S trasse Nr. 1 ; . (Fruher Petersberger -S trasse Nr. 9).
A b b . . W . Da� Haus aus der Aurora-Strasse Nr. 1 3 , das dem Kreiskom i tee cler K. P . R . fur Vcr
sam mlungen und zur Aufbewahrung von Propagandaschriften diente. ( Fruher Decebal.
S trassc, ohnc Hausnummer).
A b b . . l i . Das I-laus aus cler S tejeriş u l u i -Strasse Nr . 2 4 , wo dic aus der H a u p ts t a d t kommenden
i l legalen Kommunisten Unterkunft fanden. (Fruher I-langestcinweg Nr. 8).
A b b . 3 2 . Das Kreiskomitee cler K . P . R . bcnu t:te diese Wohnung aus dcr A vram· lancu-Strassc
Nr. 36 fur Versammlungcn und als Unterkunftc. (Fruher Avram- Iancu -Strassc Nr. 36).
A b b . 33 . Dic Kommuni stcn von der C. F . R . (Rumiin ischc Eiscnbahnen) benutzten d icses Haus
aus cler Iancu- J i anu -Strasse Nr. 14 :ur Abh a l tung konspirativcr Versamm lungcn.
(Fruhcr Iancu- J ianu-Strasse Nr. 1 4 ) .
. \ b h . . l4 . Haus a u s cler Ucenici lor-S trasse Nr. 1 , wo :ah lrciche Versanunlungcn sta ttfandcn .
( Fruhcr Uccn icilor-Strasse :-Jr. 1 ).
:\ b b. 35. Das I-l aus, in dem sich clic Gewerkschattsbibliothck s,,wic cl ic B i b l iorhck ,!cr " Rotcn
Hilfe" befand . Tomis-Strasse Nr. 8 (Fruher Leonte - F i l ipcscu-S trasse Nr. 8 ) .
A b b . 3 6 . D i c Deceb a i -Strasse trug m i t Recht den Beinamen . , Kommunistenstrasse" .
A bb . 3 1 . Das Haus aus cler Deccbai-Strasse Nr. 4 1 . (Fru her Decebal-Strass� Nr. 3 9 ) .
A b b . 3 8 . O as H a u s a u s der Decebal-S trasse N r . 9 (F, uher Deceba l -S trassc, t•hn : H · usnummcr).
A bb . 39. Das I-laus aus cler Deceba l -S trasse Nr. 37 (Deceb a l-Strasse Nr. 3 5 ) .
A b b . 4 0 . Das l-Inus aus cler Deceb a l-S trasse Nr. 67 . (Fruher Dccebal-Strassc Nr. 5 9 ) .
A b b . 'i 1 . I-laus aus d e r V l ahuţă -Strasse N r . 3 3 . (Fruher Decebai-Strasse, ohnc Hausnummcr).
A bb . -t 2 . Haus aus der 1 1 . Juni -Strasse Nr. 1 9 , das von dcn Eisenbahnarbeitern und der "Ro ten
I-l ilfe" zu Versammlungen benu t z t wurde. (Fruher Moţi lor-Strasse Nr. 1 9 ) .
A b b . 4 3 . I-laus vom 2 3 . Augu s t - P l a t z , Nr 1 3 , in dem aufruhrerischc Versamm lungen statt·
fanden . (Fruher Piaţa Libertă ţ i i -M ark tplatz).
.-\ bb . .f4. I-laus aus der S i te i -S trasse Nr. 5 9 , das \"Om Lokalkom i tee der K . P . R . zu konsp ira 
t i ven Vcrs a m m lungen benu tzt wurdc. (Fruher S iebgassc Nr . 5 3 ) .
A bb . -t 5 . Dcr S a a l a u s cler Lungă-S trasse Nr. 1 , i n dem d i e Grtindung der Lokalorgani&a tion
cler K . P . R . aus Braşov, sowie der Kongress der Eisenbahnarbeiter im J ahre 1 936 statt·
fand. (Fruhcr Langgasse Nr. 1 ) .
A b b . 4 6 . Das Zentral gefăngnis von Braşov, wo d i e kommunistischen Kămpfer i n cler Zei t
der lllega l i tii t c i n gesperrt wurden - Bă lcescu-S trasse Nr. 67 . (Fruher Schwarzgassc
Nr. 60).
A bb . .ţ / . Der S a a l aus der M ih a i -V i te a z u i -Strasse Nr. 1 4 , wo die erste freie Versam mlung
der K . P . R . nach dem 2 3 . A u [(ust in 1 944 in Braşov abgeh a l ten wurde. ( M i h a i -Viteazul
S trasse Nr. 1 4 ) .
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PARTIDUL COMUNIST ROMÂN,
STEGAR AL LUPTEI PENTRU INDEPENDENŢA ŢARII,
IMPOTRIVA FASCISMULUI
de GHEORGHE ZAHARIA

Continuator al luptei revoluţionare şi democratice a poporului român,
al tradiţiilor mişcării muncitoreşti şi socialiste, Partidul Comunist RomS.n a
luptat neobosit, timp de o jumătate de secol, împotriva exploatării şi asu
p ri rii, dînd o înaltă pildă de devotament faţă de interesele sociale )Î naţio 

n ale fundamentale ale poporului român .

P rofundul patriotism al maselor muncitoare d i n România ş i a l partidu
lui lor comunist, solidare cu lupta popoare:l or din toate ţările pentru apă
rarea

fiinţei

şi

timpul luptelor

libertăţii

lor n:aţionale,

Împotriva pericolului

şi-a

fascist,

găsit o strălucită
a

agresivităţii

şi

afirmare în
expansiunii

Ge rmaniei hitlcriste.
Î n anii premergători celui de-al doilea război mondial, cînd · erau În joc
destinele istori,ce ale poporului, Partidul Comunist Român a fost unica forţă
politică consecventa care a susţinut că singul"a cale pentru sal vgardarea inde
pendenţei naţionale a Rom@.niei era aceea a coalizării tuturor forţelor demo
cratice patriotice în scopul zdrobirii fascismului, asigurării unui regim real
democratic, pe care să se sprijine solid o politică externă de prietenie şi
alianţă cu Uniunea Sovietică, cu toate statele

care se opuneau

agresiunii

Germaniei naziste şi aliaţilor acesteia.

În pofida condiţiilor aspre ale ilegalităţii, a persecuţiilor şi propagandei
anticomuniste a burgheziei, platforma de luptă a partidului comunist, de

u n i re a tuturor forţelor democratice, progresiste şi patriotice, pe baz·a unor
ţeluri comune, corespunzătoar e intereselor superioare ale poporului muncito r

�i ale patriei, a lărgit influenţa partidului În mase, a dus la apropierea unor

cercuri democratice din rindul tuturor paturilor sociale .
.Justeţea orientări i partidului a fost confirmată

de importante aqiuni

populare cu .caracter antiftascist, de realizarea unor alianţe, la care, alături
de P.C.R., au participat Partidul Soci1alist, Partidul Socialist-Uniror, Fron-
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t u ! pl u g a ri lo r , M <tdosz, li nclc o r g a n i zaţii ale Partidului Social-Democ rat, dizi

den ţe sau o r g an i z aţii ale Partidului n a ţ ion al-ţărănesc, Pa r t idul
ncs.: �i Partidul ţărănesc
\ Îa le din

1 9.\6 din

( dr . I\".

Lupu).

j ud eţele Mehedinti

S u c c es ele

radica]-ţă ră

obţinute î n a le geril e par

şi l l uncdoara, în a l e geril e din

1 9J7

pen tru m n s i ! i i l e locale l a Ploic� t i , I a�i . Clu j , Bihor ş i în a l te l o c a l ităţi a u
' eri ficat eficien· a l uptei u n i t e a f o q e l o r democratice, posibi ! i tatea rea l iză rii
unui

l a rg

fro n t -:ontra f.tsc i , m u l ui, p..:mru apă ra rea independenţei ţării.

i n că din p rimii a n i ai i n s taurării h itlerismului, Î n ţelegînd pericolul ce- l

:ep rczen ta fas.:ismul ge: man pen tru l iben .1tea şi pacea popoare l o r E u ropei,

J l . ut i dul Com unist

R om ;1 n

a lu.H în mî i n i le sale steagul l uptei pentru in tere

�.ele fundamcn: ale ale poporul u i . .. Noi, comuniştii - gl ăsuicş tc un document

al P.C.R. din 1 noi e mb r-i e 1 9J :'l
in dependenţa

României, d;lcă

-

sîn tem gata să aparam cu arma în m i n a

ţara n o ast r ă

ar

fi

naţ ional de apăra re con t ra impcri.1 l i.sm u h1 i fasci st " 1•

s i l i tă

să

ducă

un

război

Preocupat i de destinele tării, comuniştii au preconizat î n făptuirea u1HH

măsuri c onc re te, î n scopul î nt ă r i r i i capa c ităţii de apă r a re a

R om â niei

î mpo

t riYa agresori ' or fascişti . . \ stfcl, În c ad ru l l ucrărilor plen a rei lări!,ite a Comi 

t e t u l u i Central al partidului din august 1 9J6 au fost i nd ic� te căile o rganiză rii

rezistenţei po pulare Îm p otri v a unui at.:H: din partea fascisn ului germ a n , prin
măsuri de ordin politic , economic, social şi mil itar, pe:nru .. întă rirea capa
c itătii de .1părare a ţă rii �i a armatei române " . Tinind
desfă�urarca �i dez11odămîn tul

s ea m a

de faptul că

războaielo r depind în măsură hotărîtoare de

1110ralul l uptători l o r de pc front şi din sp.Hcle frontului, de po te nţ i alul eco 
nomic al ţării, p lcna ra a subliniat ncccsi ta c ca i mpe rioa să a ridicării econo

mi c e şi c u l t u rale a maselor, ceea ce putea �ă asigu re combat i v i tatca Înal tă

�i puterea lor de re:'i�tenţă. Cu p ri v i re la armat ă �e cerca respecta rea demni

t ăţj i m i lita rilor, cre.uea unor condi 1 ii de trai şi imtruire omeneşt i , astfel ca,

dintr-un i ns t rument de op rimare a pqporului, ca �ă devină apărătorul de\'otat
al acestuia. Totodată, plen ara

s ublin ia

că, În cazul În ca re Român ia va fi

.nacată de Germania h i t:eri�:_ ă sau de a l te puteri
con sidera necesară apăra rea
, - o r situa în

fasciste,_ .,comuniştii

fiecărei p .1lme d e pamtn t a ta m

"pritnclc rînduri ale l uptătorilor pentru

n o a s t re " ,

vor

�c

respingerea a g rc'iiunii

fasci ste" 2.
în iunie 1 9.\ 8 , în platforma ad resată tuturo r partidelo r şi o rgan izaţiilor

democratice, tutu ror cetăţenilor iubito ri de d e mocraţie , progre� şi pace. reluind

ideea din manifestul din aprilie acel aşi an, p ri nt re măsu rile de o rdin politi �:

1 Arh iva Institutu l u i de stu d i i istorice şi soc ia l -pol itice de pc l i ng:i C . C . a l P . C .R .
continuare : A . I . S . I . S . P . ) , cota A . XIX-23 , n r . inv . 3 1 2 .
t Loc. c i t . , Cota Ab . XX-3 , nr. inv. 956 .
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se prevedea pregătirea temeinică şi efecitvă a apărării ţării
"prin înarmarea
tehnică şi sufletească contra primejdiei agresiunii fasciste" 3, prin participarea
activă şi eficientă a maselor, c_ărora trebuia să li se creeze condiţii pentru
,.a-şi msuşi mînuirea armelor şi cunoştinţe asupra artei militare" 4.
In anii 1 93 8- 1 939, starea de spi6t ostilă fascismului a cuprins clase şi
categorii sociale ce reprezentau majoritatea poporului rom5.n. Apreciind dicta
tura regală ca o exrpesie a cercurilor celor mai reacţionare, dar nefasci·ste,
ale marelui capital şi ale moşierimii, in frunte cu Carol al II-lea, P.C.R. a
chemat clasa muncitoare, masele populare, toate partidele şi organizaţiile
politice nefasciste la lupta pentru res�abilirea libertăţilor democratice şi a
regimului parlamentar - constituţional, Împotriva stării de asediu, dizol
vării partidelor politice, a organizaţiilor sindicale şi a altor organizaţii demo
cratice. în acelaşi timp, trăgînd concluzii corespunzătoare realităţilor vieţii
politice româneşti şi ţinînd seama de faptul că România reprezenta unul
din obiectivele planurilor de cotropire ale Germaniei şi ale aliaţilor ei, care
amcninţau însăşi fiinţa statului naţional român, că în aceste împrejurări,
guvernele dictaturii regale erau circumspecte şi se opuneau unor asemenea
planuri, partidul comunist a ajuns la concluzia pe depl:in întemeiată că sin
gura c ale pentru apărarea intereselor vitale ale poporului român era lupta
hotărîtă împotriva expansiunii Germaniei hitleriste şi a oricăror compromi
suri cu aceasta. La 24 ianuarie 1939, ,.Scînteia" atrăgea atenţia că " ar fi o
mare greşeală să confundăm regimul a•c tual reacţionar şi antiÎ!popular cu
fascismul şi Frontul Ren·aşterii Naţionale cu o unealtă directă a acestuia".
Organul central de presă al partidului sublinia că " duşmanul principal este
şi rămîne Garda de fier. Împotriva Gărzili de fier - acestei agenturi tero
riste de spionaj hitlerist - trebuie în primul rînd îndreptat focul principal" .
O luminoasă pagină î n istori·a partidului comunist şi a poporului român
o constituie e�emplul lor de internaţionalism militant, dat prin mişcarea de
sprijin şi solidaritate cu popoarele căzute victime fascismului. Animaţi de
profunde sentimente patriotice şi intemaţionaliste, cea 500 de comunişti
şi alţi antifascişti români şi-au adus voluntar contribuţia, în cadrul brigă
zilor internaţionale, la lupta poporului spaniol pentru apărarea republicii
democratice spwiole 5.

3 Loc. cit., Cota Ab . XXII-9, nr. inv. 10 1 1 , documentul "Contra pericolului crescut de
fascism şi război" , iunie 1938 .

4 Loc . cit., Cota Ab. XXII- 1 3 , nr. inv. 1 0 15 , manifestul "Momentul p o l itic şi sarcinile
imediate ale muncitorilor înaintaţi din România " , aprilie 193 8 .
25

5

-

Vezi lucrarea "Voluntari rom4ni i n Spania" , Edit. politică, Bucureşti, 1 97 1 .

Cumidava
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Mobilizate de particlul comunist şi de alte organizaţii democratice ami
fasciste, masele muncitoreşti şi-au exprimat hotărîrea, in cadrul adunărilor
prilejuite de sărbătorirea zilei de 1 Mai 1 93 8 , de a apăra independenţa şi
integritatea teritorială a Rominiei, cerind guvernului să ia măsuri pentru
"întărirea alianţei cu Franţa, Cehoslovacia, IugosLavia, Î nţelegerea Balca
nică, incheierea pactului de neagresiune cu Uniun"ea Sovietică" 6• ln iunie
acelaşi an, În broşura intitulată "După Austria, Cehoslovacia", după ce
demasca acţiunile acapa.ratoarc ale guvernului de la Berlin asupra ţărilor
dunărene, Comitetul Central al P.C.R. sublinia necesitatea stringentă de a
'c adopta măsuri eficiente "impotriva atacului războinic pregătit de hitle
rism" , şi anume, "formarea unui bloc puternic al tuturor statelor amenin
ţate" , sprijinite pe "o strînsă alianţă politică şi militară cu Uniunea Sovie
tică". Partidul Comunist cerea totodată "să se afirme prin fapte concrete
principiul securităţii colective, în cadrul principiilor de bază ale Ligii N a
ţiunilor" 7•
În martie 1939, cind trupele hitleriste, care cotropiseră Cehoslovacia,
ajunseseră la graniţele ţării, partidul comunis t a adresat intregului popor
un apel vibrant de "unire într-un singur front puternic contra lui Hitler şi
aliaţilor săi revizioniştli " ; el cerea maselor populare să impună guvernului a
se uni "cu acele forţe externe care sint hotărîte să lupte contra agresorilor
fascişti" .
Chemările Însufleţitoare ale partidului comumst au avut ecou În rîndu-
rile muncitorilor, care îşi exprimau hotărîrea de a apăra cu orice sacnificii
integritatea teritorială a României. În cadrul unor şedinţe de breaslă, ca
aceea a muncitorilor mctalurgişti din Bucureşti, din 19 marvie 1 939, vorbi
torii au arătat că muncitorii sînt gata " să se ducă la graniţă, la Sighet, pen
tru ca să rupă capul Lui Hitler acolo, la graniţa ţării romineşti", că ei salută
măsurile luate de guvern "dacă În adevăr statul este decis să apere grani
ţele". Starea de spirit antihitleristă a maselor şi-a găsit o puternică expresie
în cursul marilor demonstraţii antlifasciste de la 1 Mai 1939 din Bucureşti,
Cluj, I aşi, Timişoara, Bacău, Alba Iulia, Oradea şi din alte localităţi.
Analizînd situaţia creată în u rma evenimentelor din primăvara anului
1 939, plenara a VI-a Comitetului Central al P.C.R., din iuliie 1 939, a atras
atenţia asupra fa.ptului că se crease "primejdia de�membrării şi ocupării Ro6

A . l.S .I.S.P . ,

cota A b . XXII- 1 3 , nr. inv. 1 0 1 5 , manifestu l citat, d in aprilie

1 93 8 .

7 Loc. cit . , broşura .,După Austr ia , Cehoslovacia" , Edit. P .C.R . , iunie 1 93 8 .
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mânici de către Germania fascistă şi statele reviz:ioniste" ; pentru a preîntîm
pina această situaţie, plenara vedea necesară "o politică de securitate colec
tivă în alianţă cu statele democratice, în frunte cu marea ţară socialistă

-

o politJid de transformare a Înţelegerii Balcanice Într-un bloc
de apărare Împotriva agresorilor" 8 • în septembrie 1 939, partidul comunist

U.R.S.S.

-

a subliniat pericolul grav şi iminent, pentru ţară, din partea Gennaniei, după
cotropi rea Polonici ; el a cerut atunci organelor şi organizaţiilor sale locale
să dezbată cu muncitorii, în cadrul breslelor,

problemele politicii externe,

să se creeze un curent puternic de opinie în măsură a determina guvernul
să iasă din pasiv!Îtate, să

rupă relaţiile economice cu Germania, să lupte

.,contra agresorilor fascişti pentru apărarea şi menţinerea integrităţii grani
ţelor ţării noastre" 9.
Deşi numeroasele aqiuni

antifasciste şi

rezultatele

obţinute confirmau

posibilitatea realizării unei l argi concentră.ri den1ocratice antifasc iste, ea n-a
putut fi integral valorificată, datorită poziţiei anticomuniste, ca şi a fricii

de mase, manifestate de liderii reaqionari ai partidelor burgheze, refuzului
lor de

acelaşi

a

Încheia o

timp,

înţelegere pc plan naţional

deosebirile

cu partidul comunist.

In

de concepţii şi tactică Între partidul comunist şi

partidele socialiste, practicile folosite în relaţiile dintre ele nu au făcut posi
bilă realizarea frontului unic muncitoresc, ca nucleu al unui larg front anti
f ascist.

Evenimentele

internaţionale

din

a

doua

j umătate

a

anului

1939

�i din 1 940 a u dus la instaurarea dominaţiei Germaniei naziste asupra Euro

pei, la activizarea organizaţiilor fasciste şi a cercurilor prohitleriste care se
situau treptat pe primul loc al scenei politice româneşti.
Pane indisolubilă a mişcării antifasciste internaţionale,

mişcarea anti

fascistă din Romfinia, din anii premergători celui de-al dolilea război mondial,
mişcare în fruntea căreia s-a situat cu consecvenţiă Panidul Comunist Român,
a fost expres·ia indignărtii ş.i protestului poporului

român faţă de

crimele

fascismului, a grijii pentru libertatea sa şi a celorlalte popoare, pentru soarta

civilizaţiei umane. Eroica luptă dusă de partidul comunist în acei ani, sub
steagul celor mai înalte idealuri ale democraţiei şi independenţei naţionale,
a creat pren1isele unei noi etape a luptei de diberare socială şi naţională,
încununată cu su<X:es În august

1944

şi în anii care au urmat.

8 Arhiva Comitetului Central a l Partidului Comunist Român, fondL d 95 , dosaru l nr. 4 5 .650 ,
f. 2 . - Manifest editat de Comitetul P.C.R. regiunea Prahova , 1 M a i 1939.
8 Loc. cit., fondul nr. 1 , dosarul nr. 225 , fila 28 .
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DIE RUMĂNISCHE KOMMUNISTISCHE PARTEI,
DER BANNERTRĂGER IM KAMPFE
FOR DIE UNABHĂNGIGKEIT DES LANDES
UND GEGEN DEN FASCHISMUS
( ZUSAM MENFASSUNG)

Die Rumănische K ommunistische Partei, als unermiidlicher Kămpfer ge
gen die Ausbcutung uncl Unterdriickung, stellte sich unter clen Gegebenheiten
cler Verschărfung cler faschăstischen Gefahr an clie Spitze cler antifaschisti
schen Bewegung in Rumănien.
I nclcm er clie Rolle cler R.K.P. als konsequenter Fiihrer cler Volksmassen
hervorhebt, behanclelt cler Verfasser einige .Aspekte aus der Tătigkeit cler
Kommunisten in clen Jahren 1 936-1 940, zwecks Vereinigung aller demo
kratischen, fortschrittlichen und patriotăschen Krăfte in eine antihitleristische
Kannpffront, wie auch clie internationalistischen Beitrăge des rumănischen
V olkes im K ampfe gegen des Faschismus.
Die von cler R.K.P. lin dieser Zeit auf cler 5. und 6. Plenartagung des
Zcntralkomitees ausgearbeiteten Dokumente, die bedeutenden antifaschistischcn
Aktionen in ganz Rumănien, zeigen die stăndigen Bemiihungen cler Kommu
nisten, elen K ampf fi.ir clie Verteidigung cler nationalen Unabhăngigkeit Ru
măniens zu organisieren, sowie clen Patriotismus cler Arbeitermassen Rumă
nicns 7.u lenken und clic Vorbedingungen fi.ir einen neuen Abschnitt im Kampf
fiir die so?iale und nationale Befreiung zu schaffen .
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UNELE ASPECTE PRIVIND DEZVOLTAREA INDUSTRIEI SOCIALISTE
îN JUDEŢUL BRAŞOV*
de ŞTEFAN PETRARU

Un uriaş izvor de putere
•

•

•
•
•

25 de ani de la naşterea prin1ului tractor ron1ânesc
Secvenţe dintr-un drum triumfal
Mesagerul depărtărilor
Tractorul cu numărul de fabricaţie 300.000
Sub arcul de triumf al viitorului

l-am ascultat cîntecul în liniştea zorilor ŞI 1-am admirat profiturile în

scîntcierea răsăritului. îl conducea un tractorist de 1 9 ani pe tnarea aurie a
holdelor date În pîrgă. Ca un uriaş al cîmpurilor fără hotare, Între cer �i
holde, ·cutezătoare şi impresionantă construcţie, tractorul " Universal-65 0 " re
prezintă Însăşi imaginea gmndlioasă a tot ceea ce mecanizarea a ad us pentru
prima dată în anii noştri pentru agricultura ţării.
Uriaşul

cîmpurilor

strîngea belşugul

anului

de pe

ogoarele

ţăranilor

cooperatori. Venea de la o zare şi se îndrepta spre alta, iar drumul lui mi
s-a părut un adevărat simbol al mersului nostru spre viitor.

L-am văzut străbătînd cîmpii netede şi costişe dz dealuri, iar , nai apoi

i-am recunoscut silueta zveltă pe şantierel:: de construcţii, în creierii munţi,lor,
la exploatările forestiere şi în decorul măreţ al unui ceas de noapte la o
schelă petrolieră.

Producţia de tractoare a ţănii noastre este în Întregime o c reaţie a socia
lismului. Actuala uzină de la Braşo' . una dintre cele mai moderne unităţi
i ndustriale a ţării, s-a dezvoltat pe J ,:,cul fostei uzine I .A.R., În cea mai mare
parte distrusă de bomba rdamentele războiului .
'�

•

*

Uzina de aviOane s-a inaugurat la 1 1 octombrie 1 927. Societatea "Indus
tria A eronautică Română" a luat fiinţă În 1 925 cu un capital de 1 20 miii•
Fragment dintr-o lucrare mai amplă cu privire la dezvoltarea industriei socialiste in
j udetul Br<4ov.
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oanc lei, cu sediul la Bucureşti. Scopul e1: fabricarea de avioane, motoare
pentru aviaţie, automobile.
Construcţiile şi aerodromul ocupau la data inaugurănii o suprafaţă de
340 jugăre, din care spaţiul acoperit 26.000 mp. Uzina s-a construit cu capi
tal francez. La festivitatea de inaugurare a fost prezent generalul Berthelot
( , Gazeta Transilvaniei", nr. 1 06 din 10 octombrie 1 927, pag. 1 -2).
In an�i următori, În preajma războiului şi În timpul războiului, aici la
uzina I.A.R. <L activat o puternică organizaţie a Partidului Comunist Ro
man. In anii c rizei economice din 1 929- 1 933, numărul salariaţilor a fost
redus de la peste 2.000 la numai . . . 280. Construcţia şubredă a unui hangar
a provocat moartea a 1 4 oameni. La pnimcle probe de zbor ale primului
avion au fost aşezaţi vreo 5-6 oameni în partea posterioară a aparatului,
pentru echilibru. Toţi au fost răniţi, unii şi-au rupt mîi!lilc.
După 23 August 1 944 din iniţiativa comuniştilor, a Partidulu!i Comunist
Roman, s-a trecut aici la pregătirea producţiei de tractoare. Presa partidelor
burgheze a dezlănţuit o furibundă campanie Împotriva tractorului româ
nesc. La 29 august 1 946 oficiosul Partlidului N a�ional Ţărănesc scria: "Pc
mesele diferitelor departamente ministeriale şi chiar ale Consiliului Superior
al Economiei Naţionale ne uitate oferte de tractoare străine livrabile în
condiţii avantajoase şi pe termen scurt. Oare să fie pentru ele mai mic inte
resul decît pentru acelea a căror fabricaţie în ţară nu va fi cu putinţă niciodată?'"
�-. ; _, "
La fnceputul iemili 1 946 la Braşov se ducea m;trca bătălie pentru con
strucţia primului tractor romanesc. A ajuns pînă la noi o fotografic decolo
rată de vreme cu valoare de emoţionant document. fotografia înfă�işează un
grup numeros de oameni care privesc ca o apariţie de vis, naşterea primului
tractor la B raşov. Data: 26 decembrie 1 946. În 1 97 1 s-a împlinit, aşadar
un sfert de veac de la acel eveniment memorabil.
. . . Avanpremier,a a avut loc intr-o după-�miază mohorhă de decembrie
pe dnd norii cenuşii îşi cerneau fulgii bătuţi de vînturi peste ruinele amin
tind urmele războiului. Cîntecul metalic al primului motor a răsunat În hala
veche şi în afara ei, făcînd să tresară de emoţie inimile oamenilor care-i
făuriseră geneza şi-i aşteptau Împlinirea. Vibraţiile lui veneau ca o reverie
vestind transformarea fonnulelor aridc şi a schemelor abstracte În realitate
palpabilă.
Mihai Andreesei, mecanicul, cărulia îi revenise misiunea de a-i legifera
aerul de naştere, comandîndu-i prima explozie, i-a dat şi primul calificativ
cu maximum de conciziune: " merge".
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Uşile halei se deschideau şi oamenii se adunau de p retutindeni, chemaţi
de zvonul motorului pornit, aducînd optimism şi Încredere. Visul şi iniţia
tiva comun i ştil or se concretizau în primul contur. Alături de alţi meta
lurgi�ti au fost martori oculari şi autori ai pr i mu lu i tractor, Gheorghe
Linteş, inginerul Radu Mărdărescu, Anton Batista, Iosif Oancea, Victor
Oprea, Achim Pecheş, Ion Damian, Ilie Trandafirescu. Au stat lingă motor
ore În şir, urmărindu-i p ul satii le, Întrezărind cu claritate drumurile de viitor
ale tractorului pe ogoarele ţării, cărora avea să le aducă un aşteptat spor
de rodn icie
.

25 decembrie 1 946. Se apropia miezul · noptii. Primul tractor avea să
iasă peste puţin timp din montaj, în hala numai parţial reconstruită. Era
un I . A.R.-22. Făuritorii lui îi admiră cu emoţie silueta m asivă. Are roţi
metalice mari, prevăzute cu dinţi. I se fac ultimele verificări, este alimentat.

Cînd prima geană de lumină vesteşte zorii, un zgomot p utern ic stră
punge liniştea. Se ap ro pie momentul emoţionant al primului drum. Uşa
vechiului hangar se d ă în lături, Victor Op rea se urcă pe tractor. Tracto
ristul primului tractor fabricat in ţară acţionează comenzile. Şi t,rac torul
iese triumfal, Încon j urat de oamenii care-i dăduseră viaţă. Momentul acela
emoţionant va rămîne neuitat pentru totdeauna în istoria producţiei noastre
de tractoare.
:t-

*

*

Ieşiţi din temniţele regimului capitalist, coborÎţi din taberele unjtătilor
de p artizani, sau mai apoi reîntorşi de pe frontul antifascist, comuniştii au
iniţiat aici la Br,aşov opera de reconstruCţie, făuri rea unei mari cetăţi a meta
lului, a unei pute rn i ce fabrici de tractoare. Lupta comuniştilor braşoveni a
fost puternic sprij inită de către conducerea superioară de partid. În lupta
dîrză de făurire a producţiei noastre de tractoare, uzina a beneficiat de spri
j inu l sovie ti c
.

În 1 945, Începe Întocmirea proiectelor, paralel cu munca de reconstrucţie
a uzinei şi re aduce rea maşinilor dispersate în pă d uri l e Carpaţilor. În munca
de conccp�ie, de proiectare pentru t!"actor şi-a adus o contribuţie de mare
î nsem nă tate regretatul inginer Radu Mărdărescu.
,

Ne-au rămas ecouri ale luptelor grele de atunci, mărturii emoţionante
ale dî rzeniei şi spiritului o rganizatoric al comuniştilor. Presa burgheză con
testînd posibilitatea construcţiei de tractoare româneşti, semăna neîncredere,
dezlănţuind o campanie furibundă de calomnii.
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Într-o zi, pe poarta uzinei intră o limuzină neagră. Din ea coborî un
bărbat elegant, reprezentantul unei firme străine. O delegaţie de m•n c i tori
veni în cabinetul directorului pentru a afla ce doreşte. Acesta începu trata
tivele: "De ce v-aţi apucat de tractoare? Vă vindem n oi, oc up aţi -vă de agri
cultură. Răspunsul muncitorilor a venit prompt: "Tocmai de agricultură ne
ocupăm, construim tractoare".
La 1 ianuarie 1 947, ziarul "Scînteia" scria : "0 mare biruinţă a tehnicii
româneşti! Primele tractoare fabricate în ţară au fost predate guvernului " .
In urma lor, alte sute şi mii de tractoare vor porni să schimbe faţa ţării.
La 1 mai 1 947 coloana uzinei braşovene era însoţită la marea demon
straţie a oamenilor muncii, de un lot de tractoare. Alte tractoare erau pre
zente la demonstraţia din Capitală. Ziarul "Scînteia" anunţa evenimentul:
" In sfîrşit! Din capătul străzii se aud urale: I.A.R.! Tr a ctoa rele ! Asistenţa
numără : 1 , . . . 2 . . . 3 . . . 4 . . . Cele 30 de tractoare, vopsite galben Închis,
În bătaia razelor de soare par a fi de aur. . Entuziasmul mulţimii creşte. La
1 ianuarie, două, la 1 mai, treizeci. Motoarele duduie, oamenii vă d, gîndes c
viitorul" ("Scînteia" din 4 mai 1 947).
Intr-un articol publicat în numărul 700 din 1 8 ianuarie 1 947 al ziaru
lui "Drum nou" se scria: "Ţăranul român va auzi În duduitul tractorului,
hătăile inimii muncitorului . . . Succesul n o s tru se bazează pc înfrăţirea cadre
lor muncitoreşti cu cele intelectuale".
ln p r imăvara anului 1 947, după ce vînturile zvîntaseră cuprinsurile,
I.A.R.-ul condus de Victor Oprea a cunoscut prima incursiune pe pămîn tu 
rile nedesţelenite din prea j n' a localităţii Prejmer. Plugurile sale au tras primel e
brazde în vreme ce vuietul motorului se în ăl ţa · pînă departe spre fruntea
măgurilor.
I .A.R.-22 era echipat cu un motor, funCţionînd cu cinci viteze (trei
pentru cîmp, două pentru depl asări ) . Acesta putea t racta pluguri cu 4-5
b razde.

Atingea o viteză în deplasare de 1 9 km pe oră pe şoselc (cu cauciucuri
pe roţi) şi 7 km pe oră in cîmp.
In ajunul zilei de 23 august 1 948 iese din montaj tractorul cu numărul
de fabricaţie 1 . 000. In decembrie 1 949 îşi trece p robele de rodaj tractorul

cu numărul de fabricaţie 3.000. Pînă la 1 mai 1 950, efectivul I.A.R.-urilor
se ridică la 4.000.

3 Mai 1 962. La clubul uzinei are loc o festivitate marcînd semnarea ac
tului de naştere al tractorului cu numărul 1 00.000. 7 iunie 1 965 : tractorul
cu numărul de fabricaţie 1 50.000 a ieşit din parcul de rodaj.
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6 martie 1968. A ieşit din montaj tractorul numărul 200.000. La 1 8 iulie
1 969 coboară de pe banda de montaj a uzinei braşovene cel de-al 230.000-lea
tractor. La 1 3 decembrie acelaşi an, ziarul "România liberă" anunţa fabri
carea tractorului cu numărul 240.000. Un nou eveniment j ubiliar are loc îr.
viaţa uzinei braşovene, miercuri, 8 aprilie 1 970. În j urul orei 1 0.30: ieşirea
din mont:alj a tractorului 250.000. În acelaşi an, în luna august iese din
fabricaţie tractorul purtînd numărul de fabricaţie 260.000. Spre sfirşitul anu
lui 1 97 1 , producţia noastră de tractoare atinge o nouă cifră j ubiliară: 300.000.
*

*

*

Primele tractoare fabricate la Braşov pleacă mai întîi în zestrea ferme
lor de stat. Un lot special este destinat primei staţiuni de maşini şi trac
toare creată în ţara noastră, aici în j udeţul Braşov, la Hănnan . Cu tractorul
I .A:R.-22 au fost tăiate primele haturi la constituirea celor dintîi cooperative
agricole de producţie din ţara noastră în vara anului 1 949. Ca o uriaşă
harpă eoiiană, zumzetul tractoarelor, cuprinzînd zările, vesteşte astfel un eve
niment epocal în viaţa satelor a căror structură se statorniceşte pe noi
temelii. În aşe%ările rurale apare figura mecanizatorului, a inginerului agro
nom. La nevoie I . A .R.-ul reintors de pe cîmp acţionează mori . Vara il
găsim la arii, cedîndu-şi forţa batozelor.
Paralel cu dezvoLtarea producţiei de tractoare şi a uzinei, o nouă acţiune
polarizează capacitatea şi talentul muncitorilor şi specialiştilor: diversificarea.
Intr-o noapte din vara anului 1951, pe la ora două, Victor Oprea este adus
urgent în uzină. In zori, el scoate din hală în primul drum noul tractor
C.D.-35 pe şenile.
I .A.R.-22 . . . I.A.R.-23 . . . S.R.T. . . . K.D.-35 . . . C.D.P. . . . M.T.Z .
. . . U.650 . . . U.65 1 . . . S-1 300 . . . U-650 M . S-650 . . U-450 . . . L-450
.

.

.

. . . V-450 . . . S-1 500 . . .
Peste 30 tipuri de tractoare, Într-o impresionantă gamă de variante sînt

asimilate treptat în fabricaţie. Şi totul se desfăşoară din mers. In vreme ce
producţia de realizează într-un ritm ascendent, se pregăteşte prototipul unui
nou tractor, iar altele se împlinesc virtual, pe planşetele proiectanţilor. Pe
aceleaşi d rumuri deschise pentru prima dată de I.A.R.-uri şi pe alocuri mai
înainte ca anotimpurile să şteargă urmele şenilelor de la K.D.-uri, prind a se
revărsa În valuri, universalele. Cu fiecare nou tip de tractor, tnodelat de
talentul şi experienţa mereu îmbogăţită a specialiştilor de la concepţii, de
p ro iectanţi şi metalurgişti, raza de acţiune a maşinilor se dezvoltă, fluxul
tractorului spre spaţiile economiei naţionale sporeşte.
https://biblioteca-digitala.ro

394

ŞTEFAN PETRARU

"Universalele" fabricate azi în proporţie de mare serie, sînt cunoscute
ca elemente organic integrate În microgeografia satului. În liniştea zorilor şi
sub azurul zenitului, noaptea străpungînd beznele cu jeturile de lumină aurii
ale farurilor, străbat neobosite ogoarele ţării, pe întinsul Bărăganului şi în
Podişul transilvănean, pe cîmpurile Olteniei şi între zările Moldovei. Primă
vara, stoluri de berze le urmează de-a lungul brazdelor trase în pămîntul
reavăn. Vara, uriaşul cimpurilor străbate mările de aur de la o zare la alta,
Între cer şi holde. Toamna, le Întîlnim transportînd voiniceşte bogă�ia anului
În remorci spTe hambare şi magazii, pentru ca iarna să ducă îngrăşăminte
pe Întinsurile acoperite de zăpadă; pentru holdele ce vor veni.
Le recunoşti cu uşurinţă silueta zveltă pe şantierele de construcţii, acolo
unde se înalţă cdificiile cincinalului din roca munţilor pulverizată în fabri
cile de ciment, în adîncul pădurilor, uşurînd munca în exploatările forestiere,
la sondele petroliere, înălţate şi amplificate ca nişte apariţi i de vis pc
crestele dealurilor şi costişa muntelui.
L-am mai întîlnit pe şantierele situate la cele mai mari altitudini, acolo
unde s-au construit noi drumuri, În Bucegi şi pe alte magistrale montane,
marcîndu-şi apariţia cu rezonanţa cîntecului său metalic În zona alpină a
Carpaţilor. E prezent în acelaşi timp aproape de nivelul mării, acolo unde
se înalţă noile construcţii de pe litoral, pe şantierele de pe vechea albie a
Dunării.
"Universalele" de 65 C.P. s-au reintilnit cu giganţii S-1 300 şi S-1 5 00,
unindu-şi fo·rţele pentru viitoarele stăvilare, pentru marele potenţial electric
al complexului energetic şi de navigaţie de la Porţile de Fier.
Puternicul S-1 300 şi-a legat numele de marea hidrocentrală de pe Argeş.
El este p.rezent acum sus în munte la marea bătălie pentru construcţia hidra
centralei de pe Lotru. În Balta Dunării, S-1 300 a prăbuşit păduri şi a des
chis noi drumuri apelor, lăsînd în urmă mii de hectare cu noi ogoare
roditoare în dar ţăranilor cooperatori, mecanizatorilor.
Acolo unde se înalţă inedite edificii, aroadele palatelor de cultură şi
blocurile noilor cartiere, tractorul S-1 300 este primul vestitor al înnoirilor,
făurind primele drumuri, acţionînd mecanismele cu care se deschid spaţiile
viitoarelor temelii.
In nopţile stăpînite de neguri şi de violenţa crivăţului dominînd depăr
tă rile, tractorul greu deschide primul comunicaţia Între oraş şi sat, spulbe
rînd zăpezile de pe şosele.
*

*

*

În uzma se păstrează o interesantă colecţie care-şi îmbogăţeşte mereu
fondul. Este alcătuită din scrisori şi fotografii primite de la reprezentanţii
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de ţări situate pe toate continentele lumii în care

sînt prezente tractoarele fabricate la Braşov.
Un reporter a lansat în anii trecuţi o interesantă idee: predarea unor
lecţii de geografie a continentelor, um1ărind drumurile tractoarelor româ
neşti. Cert este faptul că trimişii uzinei în străinătate trebuie să cunoască la
perfecţie geografia cu structura solurilor şi coordonatele climaterice , o bogă
\ie de informaţii care merge pînă la obiceiuril e populaţiei autohtone din
respectivele ţări.
Dar pentru Întocmirea unei antologii privind opiniile străinătăţii despre
tractoarele româneşti, mai există şi alte izvoare în afara colecţiei amintite.
Este vorba printre altele, despre ecourile şi corespondenţele speciale din presă,
notaţiile din cartea de aur a uzinei în care sînt înscrise aprecieri elogioase
de către personalităţi de �-eamă ale lumii contemporane. Vizitînd uzina braşo
Tito nota în cartea ei de aur: "Sîntem adînc impre
sionaţi de această uzină cu adevărat modernă. Cred că în privinţa automa

veană, preşedintele I.

B.

tizării s-a atins un înalt nivel .ca şi de altfel, În buna organizare a procesului
de producţie. Dorim acestui tînăr colectiv mult succes În viitor" .
La rîndul său, universitarul american Haland Roberts scria despre uzină:
" 1\ccste tra'ctoarc sînt perfect concepute şi de o construcţie redutabilă. Neîn
crezătorii spuneau că România nu va putea construi tractoare".
Inginerul I oan Iliescu, care a însoţi·t tractorul

universal în

1 965 la

Tîrgul Internaţional Jubiliar la Leipzig, unde acesta a cucerit medalia de
aur, notează În Însemnările sale: "Ni se puneau întrebări cu duiumul În legă
t u ră cu perfonnanţele tractoarelor, tehnologia de fabricaţie,

asupra uzinei

unde se fabrică, a oraşului şi a ţării noastre. Aflînd că sînt în intregime
proiectate şi realizate în ţară, respectul cu care erau privite tractoarele con
struite de mîinile harnicului nostru colectiv, creştea şi
.,Tractorul", anul XVII , n r. 549 din

30

mai mult."

aprilie 1 965, pag.

(ziarul

3).

R . Severims de la Venlo (Olanda), director şi proprietar principal al
fi rmei specializate în importul maşinilor agricole, făcea următorul "portret"
tractorul nostru universal: "Bun, puternic şi frumos, concurează cu succes cele
mai bune firme de specialitate din alte ţări dezvoltate din punct de vedere
economic. Sînt bucuros că pot să-1 vînd cu succes În Olanda ( afacerile sînt
afaceri !) şi ţin ca prin intermediul dumneavoastră să felicit încă odată căldu
ros pe constructorii lui." (Ion Miclea, " Scrisori din Haga.
olandez" ,

în

" Scinteia" ,

anul XXXV,

nr.

6864

din

U-650
18

în peisajul

ianuarie 1 966,

pag. 1-6) .
ln 1 969, Alexandru Gheorghiu, corespondent la Paris, consemna în arti
colul său despre prezenţa tractorului românesc la Salonul Internaţional de

https://biblioteca-digitala.ro

396

ŞTEFAN PETRARU

Agricultură care s-a deschis în capitala Franţei : "Numeroşi agricultori cu care
am stat de vorbă mi-au declarat că "U-400" constituie pentru ei o revelaţie.
Aveţi o gamă impresionantă de maşini agricole. Admirăm linia modernă a
tractoarelor dumneavoastră, în special a lui "U-400", apreciem mai mulţi tineri
agricultori veniţi din îndepărtate regiuni ale Franţei, care făceau astfel cunoş
tinţă pentru prima oară c u produsele industriei rom@.neşti. Jean Lemesle, agri
c ultor din Normandia, consideră " U-400" o maşină ideală care execută o
gamă bogată de operaţii " .
Dl. Georges Thevenin, directorul general a l reprezentanţei de tractoare
româneşti din Franţa, îmi confirmă că "U-400" a trecut cu succes prima probă
la stand" . (Alexandru Gheorghiu "U-400" la porte de Versailles " , în "Scîn
teia" , anul XXXIII, nr. 8006 din 1 6 martie 1 969, pag. 1 -a).
Inginerul Constantin Sasu, martor ocular la tîrgul din Milano, din 1 968,
unde a însoţit tractoarele uzinei braşovene, scrie: "mulţi vizitatori şi-au expri
mat părerea d tractoarele noastre sînt la un nivel tehnic de execuţie superior,
compar·abil cu tractoarele Ferguson şi Fiat. Acest lucru a fost confirmat de
faptul că exponatele s-au vîndut imediat, făcîndu-se şi noi comenzi de trac
toare." ( "La tîrgul din Milano" , În ziarul "Tractorul " , anul XXI, nr. 708 din
2 1 mai 1 968, pag. 1).
ln I ran, una din ţările itnportatoare de tractoare româneşti, metalurgiştii
uzinei braşovene în colaborare cu alte uzine din ţară, au construit şi pus. în
funcţiune o fabrică de tractoare.
La marea uzină braşoveană a cărei bază tehnică cunoaşte o continuă dez
voltare şi perfecţionare, diversificarea este la ea acasă. Fiecare an marchează
apariţia în fabricaţie a unor noi tipuri sau variante de tractoare, afirmînd valo
rile inteligenţei tehnice, talentul şi experienţa întregului colectiv de muncitori,
tehnicieni, ingineri.
La 1 9 august 1 97 1 a fost prezentat pe platoul din faţa sediului Comite
tului Central al Partidului Comunist Român, tovarăşului Nicolae Ceauşescu,
conducătorilor de partid şi de stat, noul tractor universal de 55 C.P. realizat
de specialiştii de la I .C.P.A.T. B raşov în colaborare cu uzina specializ,ată.
"Dezvoltarea uzinei b raşovene - ne declară inginer Vasile Sechel, direc
torul ci general - diversificarea producţiei de tractoare, perfecţionarea acestora,
sînt procese care se desfăşoară cu succes pe baza indicaţiilor date personal de
către secretarul general al Partidului Comunist Român , tovarăşul Nicolae
Ceauşescu".
Anul 1 97 1 , primul an al cincinalului 1 971-1 975, a marcat În cronica sa
două evenimente jubiliare: Împlinirea unui sfert de veac de la naşterea primu
lui tractor romanesc şi ieşirea din montaj a tractorului c·u numărul de fabricaţie
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300.000. În actualul cincinal vor fi asimilate printre altele în fabricaţie trac
toarele pe roţi şi pe şenile de 80 C.P., noi tractoare de 1 50-180 C.P. pe şenile
şi pe roţi cu variantele S.-1 800, S-1 800 IF, U-1 8 00 (agricol) şi A-1 800 (indus 
trial pe roţi). In 1 975, uzina braşoveană va realiza o p roducţie de 38 .000 de
tractoare, reprezentată prin 20 de tipuri În 200 de variante.
La marea uzină braşoveană suflul impetuos al industrializării socialiste,
hărnicia şi talentul metalurgiştilor, inteligenţa tehnică în acţiune, generează un
tot mai puternic izvor de putere, care afirmă în lume o emblemă Însoţind
produse tot mai apreciate, tot mai solicitate.

Captivanta geneză carpatină

•
•
•
•
•
•
•

Jntr-o primăvară la Predeal
coloană de autocamioane pe . . . 6000 k m
Dinamismul diversificării
Peste mări şi ţări la peste 4 000 m altitudine
Autocamioanele cincinalului
Moment jubiliar: autocamionul cu numărul de fabricaţie: 250.000
Semicentenarul uzinei
O

La fiecare opt minute un nou autocamion coboară de pe banda de montaj
�i, demonstrîndu-şi operativ parametrii dinamismului, se îndreaptă calm spre
magistralele de rodaj. În medie la acelaşi nivel de timp, un nou autocamion ia
drumul beneficiarilor, de la secţia de livrări situată la Dirste. In ambele cazuri
autocamioanele pleacă În lume, din Carpaţi. Unele spre staţiile de domiciliu
foarte apropiate de uzina natală, aici în Întreprinderile din Ţara Bîrsei, altele
departe peste mări şi ţări, ducînd în lume emblema încununată mereu de mai
mult prestigiu, a industriei noastre socialiste.
Constructorii lor au vădit fără îndoială şi un incontestabil fond poetic
atunci cînd le-au denumit "CaJ."Ipaţi" şi "Bucegi". Poezie dar şi certă realitate
de fapt. Pentru că geneza autocamioanelor se desăvîrşeşte aici, în uzina cu
pădurile Carpaţilor aducînd mireasma florilor şi a frunzişurilor la ferestrele
noilor hale.
Şi cele dintîi drumuri 'ale primelor autocamioane rom�neşti se circumscriu
geografic, tot în perimetrul de basm al Carpaţilor. O primăvară de azur şi
explozii vegetale s-a înscris în capitolul de debut al acestor autocamioane, în
5ensul rutier al faptului. Prima ieşire a autocamioanelor a avut loc în primă
vara anului 1954 pe distanţa Braşov-Predeal. Astăzi, şoferii cei mai tineri
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de pe "B.uccgi" şi "Carpaţi", mc1 nu mai recunosc poate marca uzinei În
autooamioanele de atunci, pe care le întîlnesc tot mai rar în cursele lor.

Faptul ilustrează În imagini frapante o realitate cu profunde semni
ficaţii. Aceasta demonstrează un uluitor ritm al dezvoltării pe fondul unor
permanente perfecţionări, potenţialul industriei noastre socialiste , talentul mun
citorilor şi specialiştilor, deschizători de noi orizonturi în cele mai complexe
probleme ale ştiinţei şi tehnicii contemporane.
Autocamioanele coborîre din Carpaţi spre toate zările ţării, din Nordul
Moldovei pînă În stepele renăscute ale Dobrogei, din cîmpiile Bărăganului
pînă în aşezările maramureşene, răspund unor solicitări de maj oră însem
nătate. Acestea transportă azi materiale spre noile şantiere de pe Dunăre sau
din depărtările munţilor unde se deschid primele drumuri şi se sapă teme
liile unor noi aşezări. Le întîlnim în miezul verii şi în toamne aurii, trans
portînd belşugul anilor de pe ogoare. Cu aj utorul lor se strămută rapid
un volum mereu sporit de materiale şi mărfuri de la un capăt la altul al
ţării, din Capitală spre provincie, de la oraşe la sate. Si ar mai fi de con
semnat un fapt semnificativ: în parcul de autocomioane al ţării, cele pur
tînd emblema cu străluciri Pletalice a uzinei braşovene, deţin ponderea
principală.
In incinta industrială dominată de cuptoarele cu incandescenţa metalu
lui topit, la liniile tehnologice la care se făuresc contururile în geometria
pieselor complexe, în marele şi dinamicul flux de la benzile de montaj , pre
tutindeni, vizitatorul întîlneşte în uzina de azi, ca o spectaculoasă şi impre
sionantă realitate, elementele automatizării. Şi Într-o măsură mereu mai mare,
noile agregate aducînd roadele inteligenţei tehnice în acţiune, poartă marca
uzinei pe care o deservesc.
Pînă cînd îşi va edita propria-i monografie, momentele cele mai de seamă
din istoria producţiei noastre de autocamioane, rămîn consemnate numai în
relatările reporterilor.
La 9 aprilie 1 957 ieşea din montaj autocamionul cu numărul de fabri
caţie 10 000. In martie 1959 asistam la geneza autocamionului 20 000. Doi
ani însemnau pe atunci în viaţa uzinei 10 000 de autocamioane. La 1 iunie
1 966 pleca în rodaj cel de....al 1 00 000-lea autocamion, pentru ca spre sfîr
şitul anului 1 969 să pornească in lume autocamionul numărul 200 000. Aşa
dar, în trei ani se fabrică de astă-dată 1 00 000 de autocamioane. Anul 1970
ne aduce autocamionul cu numărul de fabricaţie 220 000.
La 26 august 1971 pleca în primul său drum pe magistralele de asfalt,
autocamionul cu numărul de fabricaţie 250 000.
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Adunate laolaltă, aceste .autocamioane ar cmnpune un strîns şi u riaş con

VOI care ar ocupa o şosea de 6 000 km, de două ori distanţa de la Braşov

la Paris. In 1 97 1 au coborît de pe banda de montaj, au trecut rodajul şi au
plecat spre beneficiari, 36 000 de autocamioane. Creşterea producţiei este,
judecînd după gradul de complexitate pe care aceasta îl comportă, impresio
nantă. Dar această creştere îmbracă forme şi mai impresionante dacă
amintim că la m area uzină braşoveană s-au fabricat În 1 97 1 şapte tipuri de
autocamioane În nu mai puţin de . . . 200 variante. Se asimilează În conti
nuare noi variante, în mare măsură solicitate de particularităţile condiţiilor
geografice şi climaterice din ţările în care autocamioanele româneşti sînt folo
site şi unde se bucură de succes, pentru performanţele lor dinamice. Iată
un aspect din CoLumbia
consemnat în ziarul de uzină "Steagul roşu" ,
unde Într-o zonă muntoasă, pe un drum considerat printre cele mai
periculoase, mai spectaculoase din lume, au fost demonstrate performanţele
unei autobasculante montată pe şasiul autocamionului fabricat la Braşov: "In
satul Union ajungeam la o placă ce indică 3 1 00 m. Fac cunoştinţă pentru
prima oară cu un nou inamic al circuiaţiei pe drumurile publice, traversarea
norilor . . . Între lanţul 3 şi 4, trecem pe la punctul Dona Juana 4 250 m.
Opresc şi fotografiez: Camionul s-a ridicat în slava cerului, la 4 250 m. Nu
s-a încălzit, ·motorul funCţionează normal, deşi aerul este mult rarefiat, nu
gîfîc, ca să mă exprim într-un limbaj mai puţin tehnic" .
Exemplul nu este singular. l n corespondenţa sosită l a uzină d e l a mesa
gerii autocamioanelor româneşti de peste hotarele ţării, se păstrează pagini
emoţionante, privind afinnarea industriei noastre socialiste în lume. încă acum
trei ani ziarul "Horoya" de la Conakry publica un articol intitulat: "De
monstraţia mecanică a autocamioanelor r omâneşti" .din •care cităm : "Demon
straţia a fost făcută în prezenţa specialiştilor din Guineea. In cursul acesteia
s-a putut aprecia puterea motoarelor ce echipează autovehiculele M. 461 şi
Bucegi- 1 13 , construite pentru a fi exploatate pe drumuri grele" .
Aici, la uzina braşoveană, dina:mismul benzilor d e montaj măsoară timpul
şi volumul de creaţie al întregului colectiv. Continuitate, ritm ascendent, per
fecţionare.
*

*

*

In 1 954 începe producţie de serie a autocamioanelor S.R. 1 0 1 . 1 962 este
anul de naştere al autocamionului "Carpaţi" de 3 tone. In 1 964 se asimi
lează autocamioanele "Bucegi" de 5 tone.
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Ziua de 23 august 1 9 7 1 a fost întîmpinată de metalurgiştii uzinei cu un
succes deosebit: montarea înainte de termen a unui prim lot de 1 0 -autoca
mioane de mare tonaj, dotate cu motor Diesel, realizate după licenţa M.A.N.,
pentru început cu un grad de integrare de 40 la sută. În zilele premergă
toare zilei de 23 august (mai exact 1a 1 9 august) constructorii de maşini bra
�oveni prezintă noile autocamioane tovarăşului Nicolae Ceauşescu, conducă
torilor de partid şi de stat, pe platoul din faţa sediului Comitetului Central
al Partidului Comunist Român. Autocamioanele denumite "ROMAN", fac
parte dintr-o Întreagă familie de 1 3 tipuri, care va fi realizată În 40 de va
riante.
In reportajul publicat În "Scînteia" despre evenimentul prezentării noi
lor autocamioane conducerii superioare de partid şi de stat, se scria: "Tova
răşul Nicolae Ceauşescu, ceilalţi conducători de partid şi de stat, se intere
sează de caracteristicile şi randamentul noilor autocamioane, studiază îm
preună cu specialiştii de faţă posibilitatea diversificării în continuare a aces
tor produse, corespunzător nevoilor economiei naţionale şi condiţiilor de teren
din ţara noastră. Urcind la volanul unui autocamion, tovarăşul Nicolae Ceau
şescu Încearcă sistemul de pornire al motorului. Secretarul general al parti
dului recomandă specialiştilor să se îngrijească de diversificarea acestor tipuri
de motoare În vederea utilizării lor la m ai multe feluri de autovehicule fa
bricate În ţara noastră, - autocamioane, autobuze, tractoare, combine, au
topropulsoare, etc." ("Scinteia", anul XLI, nr. 8 8 8 3 din 20 aprilie 1 97 1 ,
pag. 1 -3).
Dezvoltarea uzinei, diversificarea producţiei noastre de autocamioane, au
loc pe baza indicaţiilor pe care tovarăşul Nicolae Ceauşescu le-a dat per
sonal în numeroase "rînduri, metalurgiştilor, specialiştilor din conducerea cen
tralei industriale. In cartea de aur a uzinei, tovarăşul Nicolae Ceauşescu,
alţi conducători de partid şi de stat notau în iunie 1 967 cu ocazia unei vizite:
.,Cele mai calde felicitări harnicilor muncitori, ingineri şi tehnicieni ai uzi
nei de autocamioane, pentru realizările obţinute în producţie, ridicarea per
formanţelor tehnice ale autocamioanelor romaneşti. U răm colectivului uzinei
ca prin îmbunătăţirea continuă a organizării producţiei şi a muncii, prin
mobilizarea tuturor energiilor creatoare ale muncitorilor, inginerilor şi teh
nicienilor să se obţină noi succese."
Colectivul uzinei a primit în ultimii ani de patru ori consecutiv, stea
gul roşu destinat unităţii fruntaşă pe ramură.
Autocamioanele făurite la Braşov sînt prezente azi în numeroase ţări
ale lumii din Europa, Asia, Africa şi America.
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cu activitatea de producţie curentă, proiectanţii, tehnologii
concepţie pregătesc căile de lansare a unor noi tipuri de

c i a l iştii de la

,

spe 
auto-

camioane. Diversificarea fabri·caţiei este la ordinea zilei. Proiectanţii detaliază
elementele constructive şi tehnologice. Alături de ci au intrat În această com
petiţie constructorii care făuresc temeliile unei noi fabrici de motoare. Se
pregăteşte forţa mecanică, mai puternică a noilor maşini.

Aici, la uzina de sub pădurile Carpaţilor, diversificarea nu cunoaşte
pauze, ea afirmă ascendent valorile unor noi creaţii ale constructorilor. Se
pregătesc actele de naştere ale unor noi zimbri carpatini a căror forţă
înscrie noi performanţe

pe

magistralele

litoralului

românesc

şi pe

va

dru

murile munţilor noştri pînă pe cele mai de sus căi rutiere ale geografiei
terestre. Această amplă aqiune este o nouă confirmare a capacităţii crea
inteligenţei tehnice a constructorilor de autocamioane, a c apacităţii
de adaptare a producţiei la imperativele progresului tehnic contemporan, la
toare,

a

cerinţele beneficiarilor.
La _) decembrie

1 97 1

Uzina de autocamioan e "Steagul Roşu" din Bra

şov a sărbătorit o jumătate de veac de activitate industrială. Cu acest prilej,

uzina a fost vizitată de tovarăşul Nicolae Ceauşescu, s ecreta r general al Par
tidului Comunist Român, care a fost însoţit de

Ma.urer,

tovarăşii

Ion Gheorghe

Maxim Berghianu, Constantin Drăgan.

Tovarăşul Nicolae Ceauşesc-u

a înmînat Înalte

distincţii

conferite de

cătTe Consiliul de Stat al RepubLicii Socialiste România. Uzina sărbătorită a

a

fost discinsă cu ordinul "Steaua Republicii Socialiste România clasa

I".

fost conferit titlul de "Erou al Muncii Socialiste " ş i medaLia de aur "Se
cera �i Ciocanul" tovarăşilor: Comănici Nicolae, şef de atelier, Sultanii Va

A

sile, prim-topitor,
ordine

şi 1 1 0

Man G.

Dionise, sculer. Au mai fost conferite alte

90

de

med.alii ale Republicii Socialiste România.

a înscri·s următoarele în cartea de onoare
uzinei " Ad resez calde fdicitări muncitorilor, tehnicienilor, inginerilor şi
conducerii uzinei de autooam ioane Braşov cu prilejul îndeplinirii a 50 de ani
de la înfiinţarea întreprindem. Apreciez în mod deosebit realizările obţinute
de harnicul colectiv al uzinei în modernizarea şi dezvoltarea producţiei de
autocamioane, în mai buna organizare a muncii şi folosirea tehnioii moderne,
şi-i urez noi succese în îndeplinirea sarcinilor de mare răspundere ce-i revin
în cadrul vastului program elaborat de Congresul al X-lea al Partidului
Tovarăşul Nicolae Ceauşescu

a

Comunist Român, în vederea făuririi societăţii socialiste multilateral dez
voltate În patria noastră.
Cu acest prilej în

uzină a avut loc un miting la care tovarăşul Nicolae
Ceauşescu a ţinut o amplă cuvîntare. Mitingul a fost deschis de tovarăşul
26

-

Gumidava
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Constantin Drăgan, membru al Comitetului Executiv al C. C. al P.C.R.
prim-secretar al comitetului judeţean de partid, preşedintele consiliului popu
lar judeţean.

Sintezele chimiei făgărăşenc
• Acolo unde pădurea se Întîlneşte cu chimia
• Cetatea chimiei angrencază uriaşe forţe în spa\iilc ţării
• Panoramic industrial
• Prima geneză a firelor sintetice
• Chimia livrează . . . metal
• "Azotul" la a 50-a ediţie

1\cuun mai bine de şase decenii, într-un ziar care apărea la făgăraş
"Ţara Oltu lui" - se exprima într-un articol visul cutezător, dar ireali
zabil pc atunci, al dezvoltării unei industrii În oraşul lui Negru Vodă. Vizi
tîndu-1 în nenumărate rînduri pentru a descifra noi taine ale istoriei noastre
În inscripţii dăltuite În piatră şi în hrisoave îngălbenite de vreme, Nicolae
Iorga îşi exprima regretul pentru oraşul patriarhal, lipsit de perspective sub
aspectul făuririi bunurilor materiale, În sensul modern al expresiei.
Nici după ce se puseseră bazele unei mici fabrici a chimiei , acum o
j u m ă tate de veac, profesorul Ioan Simionescu nu rcgăsea în cel de-al treilea
d ec e ni u al veacului nostru la Făgăraş decît acelaşi tablou al tîrgului de pro
vincie, ţinut În uitare şi izolare, atrăgînd curiozitatea vizitatorilor doar prin
monumentele sale istori,ce, dar lipsit de impulsurile perspectivei de moder
nizare.
Mi-am reamintit despre aceste reflecţii amare, referitoare la Făgăraş, din
presa şi cărţile trecutului, într-un amurg de mai, cînd în oraşul de pe Olt
avea loc un eveniment pe care puţini 1-au sesizat. Publicaţia "Azotul", su
pliment al gazetei obşteŞti centrale a comitetului de partid şi a comitetului
sindicatului din Combinatul chimic de la Făgăraş, apărea În cea de-a 50-a
ediţie. Evenimentul era cunoscut de către redactorii care pregătiseră mate
rialul, de către tipografii făgărăşcni care datau identitate a publicaţiei.
Numărul 50 al foii volante apărea într-o ţinută festivă, închinat mare
lui eveniment din viaţa poporului nostru, aniversarea semicentenarului Par
tidului Contunist Român. Cele patru pagini cu fotografii, ilustrau În tota
litatea lor, tabloul marilor succese pe care chimiştii făgărăşeni le-au închinat
jubileului partidului.
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Am răsfoit colecţia "Azotului" Şl am regăsit În paginile sale, revela
ţiile pe care chimia făgărăşeană le-a adus prin oamenii şi tehnic.a ei, în anii
noştri, oraşului de pc Olt, tezaurului de valori, reprezentind noile avuţii ale
tării.
Dezvoltat într-un ritm impresionant În anii construcţiei socialiste, Com
bin,atul chimic din Făgăraş se înscrie ca una dintre cele mai puternice cetăţi
ale chimiei pe harta industrială a României. Situat pe o uriaşă întindere,
transferînd limitele oraşului Făgăraş tot mai departe în pădurile Carpaţilor,
marele combinat chimic uimeşte de fiecare dată reporterii prin uluitorul flux
al dezvoltării .industriale, prin capacitatea de creaţie a oamenilor săi, prin
iniţăativa care şi-a statornicit aici autentice tradiţii.
Imenselor coloane ale chimiei moderne, amplasate într-un gigantic angre
n aj de .instalaţii, leg«lte printr-un labirintic sistem de conducte aeriene şi sub
terane, cu rezervoare, retorte strălucitoare, reactoare ale chimiei, li se adaugă
continuu noi valori ale potenţialului creaţiei industriale. În aceste imense,
dar nevăzute spaţii interioare, au loc reacţii cu sinteze şi descompune11i, un
uluitor proces de transformări atomice, de continuă înnobilare a materiei
după scara unor valori tot mai înalte.
Vizitatorul avizat măcar în parte despre miru.ficul Wlivers al chimiei,
rămîne profund impresionat, nu atît de spaţiile industriale care-şi. amplifică
necontenit configuraţia, cit mai ales, de capacitatea oamenilor care le deser
vesc şi în parte le-au şi făurit. Ingineri, tehnicieni, maiştri sau muncitori,
chimiştii făgărăşeni stăpînesc tainele comenzilor electronice. În sălile cu am
bianţă de laborator, semnale luminoase şi acustice transmit oamenilor, care
cunosc limbajul electronicii, informaţii din cor'nplexitatea proceselor chimice
de transformare a materiei.
Întregul proces tehnologic este o imperceptibilă declanşare de forţă, şi
aceasta are loc într-un angrenaj de temperaturi şi presiuni prezente numai în
universul combinatdor chimice de acest profil.
Specialiştii combinatului nu-şi afirmă capacitatea numai în marele pro
ces de deservire a uriaşelor retorte ale chimiei. Faţă de toate celelalte unităţi
similare din ţară, Combinatul chimic de la Făgăraş se detaşează pe un loc
de frunte prin contribuţia specialiştilor săi, a cadrelor de conducere, la dez
voltarea cercetării ştiinţifice, în sprijinul nemijlocit al producţiei industriale.
ln componenţa acestui combinat se întîlnesc fabrici Întregi, concepute şi
proiectate de specialiştii săi, un mare număr de instalaţii realizate practic
în combinat şi altele construite la diferite unităţi industriale din ţară, dar
funcţionînd cu o tehnologie elaborată În laboratoarele combinatului făgă
raşean. Instalaţiiile aduse cu ani în urmă din import au fost ridicate, prin
26•
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rezultatele studiilor efectuate de specialiştii combinatului, la parametrii mai
înalţi, adăugînclu-li-se mecanisme de automatizare, şi p ractic au devenit altele.
Inginerul Teodor Şuteu, directorul general al combinatului, ne spunea:

" Prin această mare unitate a chimiei moderne, Făgăraşu l şi-a asociat pentru

totdeauna destinul şi perspectivele de ramură industrială care se dezvoltă
Într-unul din .cele mai înalte ritmuri. E ste cert că şi Uzina de prototipuri şi
reparaţii de utilaj chimic s-a construit ş.i dezvoltat aici, tocmai datorită exis
tenţei combinatului. Din

monografia ei, combinatul chimic nu poate l ipsi.

Acesta a contribuit cu un preţios spri jin, pc care i l-a acordat încă din
timpul În care uzina se afla În fază de şantier. Este vorba despre un spri
jin concretizat în oameni, experienţă, materiale şi altele. Ritmul puternic de
dezvoltare a combinatului, căruia i se adaugă mereu alte şi alte fabrici şi
unităţi, atrage noi oameni în fluxul creaţiei industriale, condiţionează şi un
mai puternic ritm de creştere urbanistică a Făgăraşului . "
Remarca directorului general este confirmată n u numai d e situaţia pre
zentă - rod al cincinalelor trecute - dar şi de linia de viitor a prevede
rilor noului plan cincinal.
în expunerea prezentată de tovarăşul Nicolae Ceauşescu La Adunarea
solemnă consacrată aniversării a 50 de ani de la întemeierea Partidului Co
munist Român, se spunea : " I ndustria chimică se situează În continuare, p rin
tre sectoarele cu cele mai înalte ritmuri de creştere, producţia ei mărindu-se
în cincinal de 2,3 ori. Î n mod special se va extinde industria petro-chimică,
a

firelor şi fibrelor sintetice, maselor plastice, caracterizate printr-o înalt ă

eficienţă economică."

Aici, la combinatul chimic din Făgăraş, <l!re loc prima geneză a firelor
şi fibrelor sin tetice. Fenolul produs aici este expediat peste Carpaţi, În Moi·
dova, unde este utilizat l a obţinerea firelor şi a fibrelo r sintetice.
Connribuţia chimiştilor făgărăşeni la dezvoltarea produqiei de fire şi
fibre sintetice este tot mai substanţială .
. . . Combinatul produce azotat de amoniu. P ulberea albă pe care agre
gatele tehnicii contemporane o răspîndesc pe ogoare înseamnă mai multă
pîine, carne, l apte, fructe. Fiind neaglomerabil, azotatul de amoniu produs
la Făgăraş poate fi administrat cu ajutorul mijloacelor mecanizate în cele
mai bune condiţii. El este utilizat pentru ogoarele cu cereale, păşuni, livezi.
Conţinutul de azot este minimum 33,5 l a sută.
Marele complex de amoniac, acid azotic şi azotat de amoniu, construit
în cadrul combinatului chimic făgărăşean, este dotat cu instalaţii şi utilaje
fabricate În ţară. După ce fabricile sale şi-au atins într-un timp scurt para
metrii prevăzuţi în proiecte, capacităţile lor de productie au fost sporite de
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către inteligenţa tehnică a combinatului, Iar intregul p roces tehnologic a fost
automatizat.
Din gara industrială a combinatului, trenurile transportă azotatul de
amoniu in vagoane special amenajate spre miile de beneficiari din întreaga
\ ară. Sa.cii de pol,ietilenă cu marca combinatului, în care este transportat azo
DaJtul de amoniu, pot fi găsiţi În toate unităţile agricole ale ţării. Oamenii
pămîntului, ţăranii cooperatori, muncitorii agricoli, mecanizatorii îşi desfă
şoară munca În cîmp, după ciclurile vegetale, condiţionate de succesiunea
anotimpurilor. Chimiştii făgărăşeni îşi desfăşoară însă acnivitatea lor în spri
jinul rodniciei ogoarelor, În toate anotimpurile anului. Pulberea albă de azo 
tat de amoniu este produsă În c<�ntităţi mereu spontc şi la nivel calitativ
mereu mai înalt.
În complexul economiei noastre naţionale, chimia făgărăşeană colabo
rează cu aproape toate ramurile industriale cu care se află Într-un firesc
proces de interdependenţă. Există un aspect al activităţii industni ale în care-i
ÎntÎlnim pc chimiştii făgărăşeni, aliniaţi în aceeaşi preocupare cu . . . siderur
giştii. Combinatul chimic produce, Într-un anumit sens, . . . metal. Aceasta
indirect, prin fabricaţia de mase plastice.
Masele plastice, fabric·ate Într-o bogată gamă, vin să înlocuiască meta
lul. Combinatul de la Făgăraş livrează aproape 1 00 de produse chimice din
mase plastice şi peste 200 de repere industriale. La acestea se adaugă impor
tante cantităţi de repe re industriale care sînt produse la alte unităţi din
ţară, din mase plastice, provenite de la Combinatul din Făgăraş. Sub acest
aspect, Combinatul chimic de la Făgăraş este colaborator la producţia de
tractoare, autocamioane, autoturisme.
O variată gamă de prafuri pentru presare, obţinute pe bază de răşini
fcn ol-formaldehidice, aflată În fabricaţie, reprezintă un aspect concludent
al contribuţiei pe care activitatea ştiinţifică de cercetare o aduce în sprijinul
producţiei industriale. Se fabrică bachelită N (normală, de uz general ) b ache
lită E (pentru piese destinate industrei tcxtilc).
B achelita poate fi Întrebuinţată în toate ramurile industriei, şi de aceea
aria ei de utilizare sporeşte în fiecare an. în industria construcţiilor de maşini
ca înlocuieşte mai ales mctalcle feroase şi neferoase, în industria electro
tehnică, textilă la confecţionarea unor repere, în siderurgie pentru turnarea
unor lagăre.
Unul d in sectoarele mai noi de producţie ale combinatului, dar În · care
au şi fost obţinute rezultate remarcabile, este cel al celuloidului. Acesta se
fabrică în două sorturi: transparent (incolor, m armorat, sidefat, cu dungi
colorate) şi opac (alb, pla.cat, de diferite culori). Oferind calităţi deosebite,
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c e luloidul se bucură de o largă utilizare la fabricarea obiectelor de galan
terie, j uc ării lor, a ustensilelor şcolare.
Undeva, la po a lel e munţilor, acolo unde C a rp aţi i se înalţă cu cele mai
semeţe piscuri spre nori, p ă d ure a s-a întîlnit cu chim i a . Î n rariştile pă d uri i
s-au î n ă lţ a t c o l o an e le a r gi nt ii ale industriei chimice, cu intregul complex de
fabrioi unite prin tentaculare ram ifi c a vi i de conducte şi reţele, cu gigantice
instalaţii şi turnuri În care se desăvîrşesc unele din cele m ai uluitoare pro 
cese de transformare a m a t e riei amorfe În bunuri materiale de o st rin gen tă
utilitate.
ln 1 972, Combinatul chimic de la Făgăraş va sărbători o j umătate de
veac de existenţă ca unitate industrială.

Columnele chimiei de la Oraşul Victoria

•
•
•
•
•

Chimiştii de l a Victoria, cteaJtOri de . . . şco a lă
Suflu nou pe p la tfo rme le industriale ale o r aşului
Des c hiză to r i de drumuri noi în . . . petrochim ie
Chi m ia n aşte oraşe n oi
Procese chimice pe . . . 400 km

intr·at într-o nouă p r imă v ară . îşi deschid mugurii pă
d u ri le C a rp a ţ i l o r şi arbuştii d i n pa rc u rile oraşulu i , adie dinspre luncile Ol tu 
lui vînturile noului anotimp, iar columnele chimiei au c ăpă tat din nou luciri
de a rg i n t În fascinante luminozităţi.
Oraşul Victoria a

Pionierii s-au reintors din vacanţă cu flori culese În poicncle din Car
satele fă gă răşen e. Le-au dus În şc ol i
şi l a ca�a de c ul tură, unde întîlneşti în a ces te zile efervescenta acti v i tate
creatoare, manifestările a r ti s ti ce consacrate marelui eveniment din v i aţa popo
rului noSitru : aniversarea semicentenarului Partidului Comunist Român.
Răsună dntece de s ă rbăt oare şi înflă.cărate versuri Închinate partidului
şi patriei soci aliste, răzbat ptnă departe semnalele trompetelor p i onie reşti şi
vibrantele sonorităti ale o r ches trelo r şi fanfarelor deservind formaţiile de
d ans atori .
În liniştea sălilor de clasă sau seara Într-o încăpere de la casa de c ul
tură, au loc ,imp resi onante evocări. Cei mai vîrstnici intelectuali ai oraşului
prind În ampla prezentare a înfăptuirilor din ultimul sfert de veac obţinute
de poporul nostru pe drumul socialismului, sub conducere a pa rti d ului şi . . .
m on ogra fia Ora�ului Victoria. Oraşul este o c reaţ ie a chimiei. V i ctoria , cu
m a rele său combinat, şi-a în scr is numele pe prim a pag in ă a unei ramuri
paţi şi cu poeme folclorice adunate din
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industriale cu una din cele mai spectaculoase dezvoltăr,i . Aici s-au format
muncitori de înaltă calificare, stăpînind marile procese ale reacţi1lor, sinte
zelor, distilărilor. Aici au crescut specialişti de renume care au detectat noi
căi de creştere În ştiinţa contemporană, au conceput noi valori în tehnică.
Maiştrii Mircea Peicu, Gheorghe Cucu şi Victor Dalseno, de la Com
binatul chimic al Oraşului Victoria, au absentat deseori din marea cetate

a

chimiei de sub Carpaţi. Au fost trimişi să ducă capacitatea creatoare �i

experienţa acumulată aici, În alte zone ale ţQrii, unde se înălţau noi com
binate şi uzine ale industriei chimice. Au participat la pregătirea momente
lor solemne de declanşare a marilor reac�ii ale transformărilo r chimice, la
alte retorte şi colane ale acestei ramuri. Rînd pe rînd, şi-au depus semnă
turile autorizate de colaboratori la desăvîrşirea noilor unităţi de la Roznov,
Borzeşti, Tg. Mureş, Craiova, Turnu Măgurele, Piteşti. Alături de construc
tori şi de beneficiari au venit cu experienţa lor, adăugînd un indispensabil
impuls În dezlănţuirea

noilor energii. La toate noile combinate care s-au

construit În ultimul deceniu şi

j umătate

au fost prezenţi la momentele festive

ale intrării În funcţiune, la toate marile performanţe care se pregăteau.
Această activitate dezvoltată continuu, perfecţionată, defineşte caracte
risticile unei autentice şcoli, fondată de chimiştii de la Oraşul Victoria. Este

o

şcoală a experienţei, a creape1 şi a inteligenţei tehnice, valorificată plenar

În procesul hotărîtor al ascensiunilor pe scar,a dezvoltării spaţiale şi cali
tative.
Aici, la Oraşul Victoria şi în mu lte alte combinate chimice din ţară,
puse în funcţiune şi cu. sprij inul chimiştilor din oraşul situat între Carpaţi
şi Olt, se produce în cantităţi sporite şi la un nivel calitativ mereu mai bun,
azotatul de amoniu. Este numele unui produs arhicunoscut azi în întreaga
ţară, tuturor, pînă şi copiilor din primul an de şcoală. Pulberea argintie,
făurită prin reacţiile şi sintezele chimiei, se revarsă an de an În cantităţi
mereu sporite pe ogoarele patriei, cărora le asociaza un plus de producţie, un
rod

mai

bogat.

Producţia acestei pulberi, miraculoasă prin efectele ei pentru vegetaţia

cerealieră, reprezintă unul din obiectivele de primă însemnătate care a fost

înscris în planurile încredinţate chimiştilor. Şi toţi cei ce deservesc cetăţile
chimiei, onorează cu promptitudine această cerinţă.
Să ne reamintim că în
doar

1 1 000

1 938 în agricultura ţării noastre au fost utilizate

tone de îngrăşăminte chimice. Şi să ne amintim că în ultimul

an al cincinalului care s-a încheiat, se prevăzuseră pentru agricultură
tone de îngrăşăminte chimice, cifră care a fost depăşită.
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Chimia, ramura industriei noastre cu unul dintre cele mai spectaculoase
ritmuri de dezvoltare , generează astfel, prin valorile ei pe care le creează la
un nivel mereu amplificat, puternice impulsuri, Într-o multitudine de sec
toare ale economiei noastre socialiste.
Cu deceniă În urmă, saV'anţi cu renume mondial ca Nicolae Teclu, Petru
Poni, C. Ist·rati şi alţii atrăgeau atenţia asupr,a marilor rezerve de materii
prime pe care le posedă ţara noastră pentru dezvoltarea industriei chimice.
Valorifioarea plenară a acestor bogăţii, n-a fost însă posibilă, decît în anii
de dezvoltare planificată a economiei, pe baza programului elaborat ştiinţific,
de către partid.
Dezvoltarea industriei chimiei necesită în prealabil, o puternică indus ·
trie constructoare de maşini, o bază energetică corespunzătoare, institute spe
cializate de cercetări şi proiectări, facultăţi la nivelul învăţămîntului supe
rior de pe plan mondial. Mai erau necesare importante investiţii. Atunci,
dnd În anii construcţiei socialiste, toate aceste cerinţe au fost satisfăcute,
chimia a cunoscut un puternic �uflu al dezvoltării sub aspect industrial, au
fost formate şi puse În valoare talente care au afirmat noi nume de pres ·
tigiu.
Chimia cu marele et umvers de columne argmtn, cu contorstonate con
ducte înălţate spre cer şi coborîte În adînc, cu retorte şi rezervoare concepute
Într-o fantastică geometrie, cu nevăzute procese de transformare dirij ate de
la tablourile de comandă cu sprij inul automatizării, a născut şi oraşe noi.
Victoria este primul exemplu. Dar nu singurul. Să mai aminti m oraşele
Gheorghe Gheorghiu-Dej , Năvodari, Copşa Mică, Moldova Nouă.
*

Combinatul chimic de la Oraşul Victoria produce peste 60 de sorti
mente. Unele, ca azotatul de amoniu, destinate agriculturii socialiste, sînt
unanim cunoscute. Altele se bucură de o mai redusă "popularitate" , deşi pre
zintă o mare valoare de utilitate în numeroase ramuri ale economiei. Dintre
acestea face parte produsul cu un nume poetic deosebit "ampora" . Geneza
lui a fost făurită aici, la Oraşul Victoria, mai întîi în laboratoarele specia
liştilor prin cercetările lor ştiinţifice. Pentru că aici, la Oraşul Victoria, pro
duqia industrială mereu ridicată spre noi performanţe, se îmbină întotdeauna
cu afirma·rea şi finalizarea pasiunii celor mai buni specialişti, de detectare
a unor noi zone ale cunoaşterii. Inteligenţa tehnică afirmă mereu noi ener
gii propulsoare pentru activitatea întregului combinat şi uneori pentru intreaga
ramură industri<ală a chimiei.
https://biblioteca-digitala.ro
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"Ampora" se obţine din răşini sintetice. Este un produs extrem de soli
citat care o dată obţinut în instalaţii industriale, a inceput să înlocuiască
trepuat substanţele similare,. obţinute din import. Caracteristicile i-au deschis
o vastă arie de utilizări. Produsul suportă temperatura unei flăcări de 200
grade Celsius şi este antitermic. E un excelent izolam fonic. îl întîlnim,
ca izolam termic, în componenţa halelor, vagoanelor şi autovehiculelor frigo
rifice. Ampora este utilizată pe şantierele navale, în construcţ.ia vaselor, ca
�i la uzinele specializate în fabricarea vagoanelor.
*

*

*

Gazul metan şi celuloza reprezinuă baza de materii prime a combina
tului. Marele ciclu de creaţie începe de la laboratoare şi de la staţiile pilot,
de la unităţile de producţăe în care intră materia primă. Acesta se incheie
în depozirele de produse finite. O cifră spectaculoasă ne oferă imaginea
uluitoarelor procese chimice de transformare, de înnobilare a materiei, com
plexitatea acestora. Din instalaţiile în care intră materiile prime şi pînă la
rampa de 1eşire a produselor finite, nevăzutele procese de transfonnare cu
reacţii la temperaturi şi presiuni diferite, însumează 400 km.
Pe această u riaşă distanţă a ciclurilor succesive de tmnsformare, au loc,
sint(!ti2'ate ştiinţific, numeroasele sinteze şi descompuneri de formule chimice,
de afirmare a valenţelor. Dintr-unul din aceste. vaste procese provine via
pretul, o răşină sintetioă obţinută pe baza cercetărilo r efectruate de către
specialiştii combinatului, înregistrată şi brevetată la Geneva. Produsul este
utilizat drept apretură în industri•a textilă.
Tot aici se produc răşinile pentru Lacuri, şapte sortimente de cleiuri soli
citate de industria mobilei, de placaje şi plăci fibrolemnoase, schimbători
de ioni (întreaga gamă) pentru dedurizarea apelor în oazane de •aburi, " urelit
IS" pentru Împîslituri.
*

*

ln anii cincinalului 1 966-1970, Combinatul chimic de la Oraşul Victo
na a cunoscut o puternică dezvoltare, o vizibilă diversificare ·a producţiei.
S-a înregistmt o contribuţie de prestigiu şi sub aspectul aplicării În produc
ţie a rezultatelor activ:ităţii ştiinţifice de cercetare, efectuată de specialiş
tii săi.
În decembrie 1 967 a fost pus În funcţiune, cu o lună ş1 jumătate ma1
devreme faţă de prevederi, cea de-a treia fabrică de metanol, prevăzută cu
o capacitate de producţie de 50 000 tone anual. Întregul proces de fabrihttps://biblioteca-digitala.ro
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caţie este automatizat. Noua unitate şt-a atins parametrii prevăzuţi în pro
iecte cu mult Înainte de termen.
Şi tot În cronica cincinalului care s-a încl�eiat s-a înscris un eveniment
de seamă, privind fabrica de acid azotic. Aceasta şi-a dublat capacitate. Este
un rezultat obţinut prin perfecţionarea procesului tehnologic, pnn montarea
unor noi autoclave, cu investiţii minime.
Combinatul chimic de la Oraşul Victoria care onorează prin produsele
sale comenzile provenite din contractele încheiate cu mii de beneficiari din
întreaga ţară, reprezentînd o diversitate de mmuri şi sectoare 'ale economici
naţJionale, îşi afirmă marca de prestigiu şi pe piaţa externă.
I mportante cantităţi de metanol sînt livrate în R.S.F. Iugoslavia, R.P.
Ungară, R.P. Chineză, I tal1a, Austria, Olanda, Republica Federală a Germa
niei, Izrael. Bicarbonatul de sodiu este solicirat în Cehoslovacia, Austria,
Egipt şi I ran, iar acidul azotic În Bulgaria şi Iugoslavia .
*

*

*

Tn anii cincinal ului 1 97 1 - 1 975, producţia Combinatului chimic de la
Oraşul Victoria, va fi sporită cu aproape 1 00 la sută. In 1 972 v-a începe
construcţia unei noi fabrici de metanol (a patra) prevăzută cu o capacitate
de producţie de 200 000 tone anual.
. . . Victoria, oraşul dintre Carpaţi şi Olt, îşi afirmă În noua pnmavară
şi valorile sale turistice. Din oraşul dotat cu o modernă bază materială pen
tru turism, se deschid ispititoare, potecile spre văile şi costişele munţilor, spre
cahanele ospitaliere din zona marilor înălţimi.
. . . Turiştilor străini, vizitJatorilor din ţară, care n-au mai trecut pe atei,
ghidul le face prezentarea : "Oraşul Victoria, cel mai vechi dintre noile oraşe
ale ţării, îşi are geneza în anii construcţiei socialiste. Numele lui revine ori
de cîte ori se prezintă tabloul înnoirilor pe care ţara noastră le-a cunoscut
în ultimul sfert de veac. Este doar unul din primele oraşe înălţate din teme
lii de către constructorii socialismului" .
Sinteza culorilor
e
e
e
e

Miracolul de altădată a devenit azi producţie industrială
Ştiinţă şi industrie la ,,Coloram" Codlea . . .
Prezent şi viitor în fluxul reacţiilor şi al sintezelor chimice
Codlea exportă culori
Culorile au reprezentat de la Început veşmîntul În care omul a perceput
lumea. Din bolta cerului, din întinsul mărilor şi al oceanelor a cunoscut întîi
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albastru!, cu toate nuanţele sale, unele sugerind întotdeauna mirajul depărtă
rilor. Din prima geană a răsăritului, a descifrat nuanţele de roşu. Din imen
sitJatea munţilor şi a cîmpiilor împodobite cu luxurianta vegetaţie a cedrilor,
a descifrat nuanţele de verde, din floarea soarelui dată În pîrgă a cunoscut
galbenul auriu.
Iar în poienile Carpaţilor şi în luncile apelor, au fost detectate poate
primele antologii cromatJice cu nuanţe şi armonii În diversitatea florilor din
miezul verilor. În succesiunea ireversibilă a anot�mpurilor, în detectarea feno
menelor astronomice, în exploziile florale ale regnului vegetal, spiritul de
observaţie uman a surprnns mereu noi şi noi nuanţe coloristice.
Pe măsura înaintării sale pe scara civilizaţiei, omul şi-a propus, a încer
cat şi a reuşit, să devină el însuşi făuritor de culori. Mai întîi le-a împrumutat
nemijlocit prin elementele naturale pe care acestea le însoţeau, maD. apoi, cu
ajutorul chimiei, a reuşit să creeze culori printr-un complex şi miraculos pro
ces de transformare a materiei, de modificări efectuate în structura acesteia.
Cînd omul a ajuns creator de cromatică, el a început să devtină şi fiu
ritor de armonii. A început să reproducă peis:aje din natură, să le exprime
armoniile şi nuanţele coloristice, să execute picturi cu care a ajuns să întreacă
fascinantele tablouri cu care-I impresionase natura, să le însufleţească, să le
dea dinamism, să le Înnobilezc. Dar iată, că ajuns pe o treaptă superioară a
civilizaţiei, omul aşezărilor moderne, a descoperit necesitatea de a-şi asocia
valorile utilitare ale mediului Înconjurător, ale bunurilor materiale făurite
de el, cu cernnţele esteticii. Dezvoltarea industriei uşoare, a arhitecturii mo
derne, a construcţiei de maşini, a impus cerinţele unor fabrici specializate în
producţia de culori .
. . . Geniul poporului a descoperit cu multe veacuri În urmă, modalităţile
ele extracţiie a culorilor din flora acestor meleaguri, pentru a reproduce pc
imaculatul cămăşilor de in, artistice motive decorative :ale portului popular.
De aici şi pînă l·a industr�a coloranţilor este o cale lungă, marcată însă cu o
neîntreruptă suită de evenimente pe calea cunoaşterii şi descoperirni u:mane.
În epoca modernă, culorile se făuresc mai întîi în laboratoarele şi cabi
netele de lucru ale savanţilor, iar mai apoi procesul făuririi lor este reprodus
în spaţiile amplri ficate, dinamice, spectaculoase ale industriei. Dar, în cerce
tările lor privind mirificul univers al culorilor, savanţii s,Jau reintors deseori
şi Ia acumulările empirice ale căror rezulmte le-au aflat în tezaurul de cunoş
tinţe şi practici străvechi, generate de geniul popular, păstrate în tradiţiile
orale. Acum mai bine de şapte decenii, ziarele româneşti anunţau un concurs
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cu totul original oare avea drept obiect cunoştinţele privind modalităţile de
obvinere şi utiliZ!are a coloranţilor naturali ,pe calea străvechilor achiziţii
empirice. Concursul intitulat "Cromatica poporului român", era iniţiat de
către ohinnistul dr. C. I. Istrate.
Astăzi, În industria de coloranţi a lumii se cunosc şi se rea1izează
50.000 de sortimente. Dezvoltarea unei asemenea ramuri industriale necesită
materii prime speciale, cercetători şi spcoialişti cu experienţă, o industrie pro
ducătoare de maşini şi instalaţii.
În trecut, dezvoltarea unor r:amuri industriale în Români'a, depindea,
pe ltngă altele, şi de posibilită\JÎle i,mportului de coloranţi. În "Enciclopcdia
română" (volumul al III-lea "Economia naţională" ) , apărută la sfîrşitul celui
<.le-al ;patrulea deceniu al veacului nostru, se consemnau următoarele despre
industria chimică : "Pentru produsele oh�micc, România este tributară străi
nătăţii; importăm produse chimice în valoare de aproximativ zece ori mai
mare decît exportăm" (pag. 1 0 1 2) . Şi mai departe În acelaşi capitol , se pre
ciza : " În importul nostru chimic pc anul 1 9 37, coloranţii sintetici ocupă
capitolul cel mai important, cu 370 milioane lei" (pag. 1 026) .
În albumul cu istoria În imagini a uzinei "Colorom" , o veche fotografie,
decolorată de vreme, aduce totuşi pînă la noi imaginea cu valoare de docu
ment a fostei "mori de coloranţi " . Într-o sinistră magherniţă, cu cele mai
rudimentare condiţii de lucru, se exploata nemilos truda lucrătorilor în anii
caracterizaţi p rin şomaj şi curbe de sacrificiu. Imaginea contrastează frapant
cu cele din fotograf1i ile care înfăţişează aspecte ale uzinei de azi în unităţile
căreia tehnica cea mai avansată se asociază cu grija pentru cele mai bune
condiţii de lucru, cu măsurile de protecţie a muncii.
Cei mai vîrstnici salariaţi a,i Întreprinderii îşi mai amintesc de acele triste
aspecte ale trecutului tot mai îndepărtat, În care şi aici la Codlca, se lucra
în cond�ţii dintre cele mai grele, cu materii prime de import, de an�i În
care se ambalau produse aduse din străinătate, în vreme ce bogăţiile ţării
erau vîndute la preţuri derizorii, concernelor de peste hotare.

Marele act istoric de la 23 August 1 94 4 , insurecţia armată organizată
şi condusă de către Partidul Comunist Român, a deschis zări de lumină,
strălucite perspective de viitor şi pentru locuitorii oraşului Codlea, dintre
care, unii trudi seră la "moara de coloranţi" . Mulţi dintre ei şt-au înscris mai
apoi numele printre veteranii uzinei de a2:1i.
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.A m reţinut aceste situaţii documentare, pentru a Înţelege mai bine reali

z:lrile obţinute în dezvoltarea industriei noastre chimice, în mod deosebit în

cazul nostru, a industriei de coloranţi, într-o etapă istoriceşte scurtă, în anii
con struqiei socialiste.

România, În importul careia coloranţii deţineau o pondere m are, este azi

exportatoare de coloranţi. Uzina chimică "Coloram" din Codlea îşi eXiportă

produsele În 50 de ţări ale lumii. Mai mult de jumătate din producţia ei

este solioitată la export . Este deosebit de semn ificativ faptul că marca acestei
uzine este prezentă, prin produsele pe care le însoţeşte, În ţări ca Anglia,

.\ustria, Elveţia, F ranţa, Olanda, Uniunea Sovietică .

. . . La Codlea, cromatica florală din rariştile pădurilor de pe Măgura, a

coborît

În

cea

mai

mare Întreprindere

producătoare de

coloranţi

a ţării.

f-abrica, devenită într-un timp scurt uzină, În vremea noastră, s-a dezvoltat
pc

locul

unor

vechi

ateliere

care

Înlainte

de

război

alcătui1au

aşa-numita

,.moară de coloranţ i " , designată oficial cu tenmenul cam impropriu de " fabrică

de produse chimice " . Aceasta nu era de altfel decît o uniuatc a concernului
,. 1 . G. Farben I ndustrie" , În care se diluau, se ambalau şi se expediau dteva

sorti1111cntc de coloranţi în concentraţie, aduse din Germania. Mai apoi, aăci

se produce hîrtie heliografică şi se asimilează un sortiment de coloranţi cu
materie pr�mă obţinută din import. Este vorba despre negrul de sulf .

. . . Uzina de azi oferă un ,impresionant panoramic industri,a l, cu rezer

voa re şi coloane argintii, cu labirintul conductelor aeriene ca n işte arcuri de .

triumf, cu al'hitectura modernă a unor hale de fabricaţie, concepute Într-un

stil specific chimiei. ln aceste spaţii are loc azi marea sinteză a coloranţilor.

Din materiile pri1111e p rovenite din zăcămintele marilor avuţii ale ţării, se

desfăşoară şi se desăvîrşeşte sinteza coloranţilor, mirificul p roces de transfor
mări chimice, la sfîrşitul căruia se obţin culorile pentru estetica utilitară a

vieţii noastre cotidiene. Faţă de vechea "moară" de odinioară, spaţiile con

centrate cu instalaţii în pavilioane industriale, ocupă azi o suprafaţă de pest�

1 O ori mrai mare.

Procesul de făurire a celei 1111a1i mari cetăţi a chimiei, specializată În p ro

ducţia de coloranţi, a începu t după 'actul revoluţionar al na.Iţ ionalizării prin

cipalelor mijloace de producţie. Clasa muncitoare şi-a trimis şi aici mesagerii

pentru a se speoializa în fabricaţia de colo!'lanţi. Muncitorii

şi specialiştii

(mulţi din ei ridicaţi din rîndul clasei muncitoare) au învăţat " din mers",
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căile de obţinere a colo:ranţilor, şi-au insuşit cuceri riie tehnicii moderne, une
ori deschizind ei inşişi, noi orizonturi in procesul de cunoaştere, in ştiinţa şi
tehnica contempot1ană, devenind inovatori şi inventatori.
Dezvoltarea acestei uzine reflectă la scară de întreprindere, procesul
dinamic, accelerat, al industrializări� socialiste, afirmat cu vigoare, cu cute
�:anţă, În Întreaga ţară. S-a dezvoltat aici, practic, una din romurile cu totul
noi ale industriei noastre socialiste, integrată organic, in marele :angrenaj al
fluxului economic al ţării.
Folosind ca materii prime, produse provenite de- la alte unită.ţi ale in
dustriei chimice, uzillla "Coloronn" Cod lea deserveşte la rîndul său, nume
roase alte ramuri industriale, ,afirmînd totodată o marcă de rezonanţă şi
prestigiu şi peste hotare, în ţări mai dezvoltate din punct de vedere economic.
Anul 1 94 7 marchează în cronica sa construcţia fabricii de anilină, eve
n�ment urmat de ,instalaţia de acid H, un �mportant intermediar pentru pro
ducţia de colomnţi . În 1 94 9 se fabrică ,pentru prima dată betanaftolul, din
1 95 0 coloranţi azoici . Fluxul dezvoltării înscrie în continuare noi evenimente :
construcţia unităţilor de fabricaţie pentru aciz..i gama, naftonic şi Tobias 1 ,
a pigmenţilor azoici ş i poliazoici, a n o i şi noi sortimente d e coloranţi.
Anii cinainalului care s-a încheiat au marcat cea mai spectaculoasă
dinamică a dezvoltării, sinteza coloranţilor, s-a extins procesul creator pc
noi spaţii, În noi unităţi de producţie. ln această perioadă, producţia uzinei
cunoaşte o creştere de peste 200 la sută. În noile capacităţi de producţie,
reprezentate prin 1111a1i mult de 20 unităţi, se produc coloranţi de sulf într-o
Întreagă paletă de nuanţe, metilul violet, noi pigmenţi organici, auxiliari
pentru industria textilă, a pielăriei, coloranţilor, a substanţelor chimice des
tinate combaterii dăunătorilor în agricultură. Se înalţă o nouă secţie de fini
saj şi altele noi pentru laboratorul de cercetări, staţii de compresoare, spaţii
de depozitare a mate11iilor pr�me şi produselor chimice.
*

lne:adrindu-se în ritanul general de dezvoltare ,al industriei noastre socia
liste, şi industria chimică va atinge În anii actualului plan cincinal un nivel
de producţie dintre cele mai înalte. În expunerea prezentată de tovarăşul
Nicolae Ceauşescu la adunarea solemnă din Capitlală, con9acrată semicente
narului glorios al Partidului Comunist Rom;ln, se spunea : " Industria cihimică
se situează, in continuare, printre sectoarele cu cele mai înalte ritmuri de
creştere, producţ�a ei mărindu-se În cincinal de aproape 2,3 ori " .
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Pentru a satisface cerinţele sporite ale ramurilor economiei pe care le
peserveşte, soEaitările crescînde la export, şi În industria coloranţilor se
prevăd creşteri importante la produqie, ;prin ridicarea pe o treaptă supe
rioară a parametrilor de funcţionare la actualele instalaţii, prin construcţia
unor noi obiective înscrise în planul de investiţii. Şi aici, la "Coloram" Codlea
se prevăd perspective cutezătoare. Despre dezvoltarea uzinei in anii actua
lului plan cincinal, primim informaţii de la directoml ei : "In 1 975, uzina
noastră va realiza un volum de producţie de două ori mai mare faţa de rea
lizările anului 1 970. Printr-o mai bună utilizare a bazei tehnice de care dis
punem, printr-o organizare mai bună a producţiei şi a muncii, in ultimul
an al ac�ualului plan cincinal, in uzina noastră se va inregistra o creştere a
productivităţii muncii de 4 1 la sută faţă de 1 970. Vor fi asimilate in con
tinuare in fabricaţie , noi sorturi de coloranţi şi intermediari. Dintre produsele
noi amintesc coloranţii reactivi, coloranţii bazici, speciali pentru fibre poli
nitrilacrilice, auxiliari pentru industria cauciucufui" .

L a Cod lea, paleta multicoloră de petale din poienile pădurilor de pe
Măgura, a coborît de mult în oraş şi de atunci îşi amplifică mereu v:alorile .
Codlea este oraşul florilor, mereu proaspete în toate anotimpurile, în culori
v i i , sub cupolele de transparenţa ale serelor. Dar Codlea este înainte de toate
"oraşul culorilor" făurite pe scară industrială, În spaviile chimiei, in cea mai
mare uzină de coloranţi a ţarii. Culorile făurite aici sînt destiriate frumuseţii
cotidiene, esteticÎii utilitare din întreaga ţară, din al te zeci de ţări de pe con
tinentele lumii. Intraţi însă in componenţa unei imense game de produse ale
industriei noastre, coloranţii f�abricaţi la Codlea sînt prezenţi pe o arie mult
mai mare în peste 1 00 de ţări. Oraşul de sub Măgura îşi menţine şi consoli
dează, p nin creaţia sa de coloranţi, un loc de prim rang, unic în ţară. Este
oraşul culorilor.

Fascinaţii făgărăşene
e Pentru toate platforn:ele industriale ale chimiei

e Geneza retortelor argintii se desăvîrşesc pe 1 1 ha.
e Fascinaţii făgărăşene de azi şi de miine
e Valori inedite 1pe 1adresa viitorulUJi

Străbătind Ţara Făgăraşului, vizitatorul surprinde o captiv:antă întîlnire
de factori, marcînd o confruntare spectaculoasă de epoci aflate la disuanţe
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pe scara civilizaţiei umane. De sus, din rariştile montane, privirile întîln.esc
oglinzi solare coborîte pc pămînt, însemnînd spaţiile giganticelor instalaţii
argintii ale chimiei ,industriale. "\ ici, între Carpaţi şi Olt, chim ia, adusă de
suflul industrializării socialiste, 1a adăugat noi d�mensiuni şi nebănuite valor.i,
În perimetrul făgărăşean. Şi nu numai aici, ci şi pe multe alte meleaguri
ale ţării.
Imensul organism al chimiei solicită reînnoirea retortelor sale, noi giganţi
metal1ici pentru ocuparea spaţii lor care se adaugă continuu perinnetrului său.
Această cerinţă, m:a nifcstJată la nivelul unor exigenţe mereu sporite, este
onorată de cea de-a doua mare cetate a industriei făgărăşene, de Uzina de
prototipuri şi repamţii de utilaj chimic.
Construqi·a şi dezvoltarea continuă în anLi edificării socialiste, ·a Uzinei
de prototipuri şi reparaţii de utilaj chimic, a atras la Făgăraş un alt deta5annent de oameni ai acestor meleag uri, în mirajul prelucrării metalului.
Oameni1i însufleţiţi de comunişti, au învăţat să declanşeze şi să dirijeze for
�cle care topesc metalul, mijloacele de a-l modela şi înnobila, de a face din
el retorte, recipienţi, conducte, rezervoare. Aici, la U.P.R.U.C. se făuresc
uzine, fabrici, secţii, instalaţii - totul pentru ch�mia industrială. Deocamdată
cu caracter de unicat pe ţară, urina făgărăşeană generează nemijlocit rputer
nice impulsuri de dezvolt!are celei mai dinamice ramuri a industriei noastre
socialiste, aceea a ch�miei. Noti le cetăţi ale industriei chimice, înălţate pe
întregul cuprins al ţării în ultimul deceniu, dispun cel puţin În parte, de
utilaje şi instalaţii purdnd maroa U.P.R.U.C. Făgăraş.
Uzina a luat fiinţă la 1 5 aprtilie 1 95 7 . A fost înălţată l:a o margine a
oraş•1lui Făgăraş, mai întîi ca o modestă întreprindere. Dezvoltată continuu,
aceasta ajunge într-un termen scurt ),a titulatura majoră de " uzină". Faza
modestă a Întreprinderii a fost depăşită repede. S-a format aici un nucleu
de oameni hiarn�ci şi talentaţi care porneau o activitate nouă, de adevărat
pioniemt În ţara noastră. Ei sînt ch�mişti prin profilul produsului finit pe
care sînt chemaţi să-1 desăvîrşească, sînt metalurgişti prin specificul acllivi
tăţii din uzină - prelucrarea metalului.
Paralel cu fiabricarea unor insualaţii, a unor subansamble pentru retortele
chimiei, uzina deţine şi o funcţie de intervenţie, executînd lucrări de repa1' aţii
la combinatele şi uzinele chimice pentru care pregăteşte utilaje protot.ip care
înainte se obţineau din �mpurt.
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Producvia uzinei, aflată într-o continuă diversificare şi perfeqionare,
îmbogăţ ită cu noi şi noi utilaje şi instalaţii, tot mai pretenţioase, cu p a r a
metri mereu mai inalţi, răspunde necesităţilor redamate de industri:a chimică.
Inginerul Ioan Constanti n escu, directorul uzinei, ne !Prezintă dteva as

pecte ale profilului acestei mari unităţi industriale a Făgăraşului, ale cărei
produse sînt clasificate in şase mari grupări.
Este vorba, in primul rînd, despre instalaţii protonip, despre piese de
s c h im b
fabricate din oţel-carbon anticoroziv şi antioxidabil, despre piese
fabricate la cazangerie şi u tilaje de aluminiu. Asemenea produse au IÎntrat in
componenţ,a unor un ităţi noi ale industriei chimice, !Printre care Combinatul
chimic de la Borzeşti, Combinatul de celuloză şi hirtie de la Suceav:a, Fa
b r i ca de hîrtie şi celuloză de la Zămeşti, Fabrica de antibiotice de la Iaşi,
Fabrica "Chimica" de la Rîşnov , Uzina "Coloram". Pentru aceste unităţi, au
fost livrate utilaje de mare compl exita te : sortizoare, malaxoare, a n ti ac ide,
gazometre sferice, uscătoare de valţ uri
Armăturile industniale din oţel inoxidabil şi anticorosiv, din o ţel-carbo n
şi din fontă, robinetele şi oalele de condens termodinamice, reprezintă o a
doua grupă de produse.
.

şi

·

Uzina mai livrează piese de schimb turnate din oţel, ap:a�atură, conducte
mă tur i emailate antiacid, unil aj e cauciuoate, conducte, valţuri, instalaţii

ar

cauciucate şi ebonitate, utilaje şi conducte din poliesteri armaţi cu fibre de sticlă.
Aspectul diniamic al dezvoltării uzinei este reflectat de continua ampLi
ficare a bazei tehnice, de construcţia noilor obiective. ln anii cincinalului care
s-a încheiat, au fost puse, printre altele, în funcţiune, o t u mă torie de oţel
inoxidabil, o un�tate pentru uti l1aj e din pol iester i armJaţi cu fibre de sticlă,
noi cap a cităţ i la cazangerie, secţia de emailare antiacide.

Pro gre sul tehnic reprezintă o d�m:i nantă primordiială, o preocupare
colectivă care polarizcază în cea mai înaltă măsură efortunile tuturor spe
cialiştilor, ale cadrelor de conducere. Inginerul Ioan Constantinescu, direc
torul uzinei, ne spunea : "Printre mă sur ile care au vizrat extinderea tehnici i
noi, au fost dotarea uzinei cu un modern laborator Roentgen, introducerea
sistemului de tăiere a o ţelurilor inoxidabile cu plasmă, sudarea niohelului şi
aluminiului sub argon, demaselotarea pieselor turnate cu pulberi metalice,
aplicarea unor procedeee avansate privind tratarea oţelurilor" .

l n uzina c u u n p rofil adt d e col1l!Plex, cercetJarea ştiinţifică este l a ea
acasă. Specialiştii, cadrel e de conducere nu se mulţumesc numai cu însuşirea
celor mai noi cucerini ale ştiinţei şi tehnicii, ci, în sufleţiţi de comunişti, işi
unesc e fo r tur i l e , capacitatea de creaţie, în vederea deschiderii unor noi dru
m uri
in tehnica contemporană. Un modern complex de Iabol'!atoare oferă

27

_

Cumidava
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condiţii optime de cercetare. Rezul tatele .acestei act1v1taţ1 s-au concretimt în
stabilirea căilor de introducere a emailării antiacide a utilajelor şi conduc
telor, introducerea în fabricaţie a unor instal:aţii din poliesteri armaţi cu

fibre de sticlă, înlocuindu-se astfel menalul, cauciucarea şi ebonitarea valţu
rilor pentru

industria

celulozei

şi Mrtiei.

Sînt probleme specifice acestei

uzine, soluţionate de specialiştii ei. Dar acestora le-au fost încredinţate pen
tru activitatea ştiinţrifică de cercetare şi teme cu o sferă mai largă de apli
cabalitate, l a nivel departamental. l n tematica cercetării ştiinţifice au intrat
elaborarea de noi reţete de emailuri antiacide, extinderea utilizării ·polieste
rilor armaţi cu fibre de sticlă, studii privind rezistenţa la coroziune a oţelu
lui inoxidabil .
Într-una din primele zile de lucru ale noului cincinal

1 97 1 � 1 975, co

lectivul Uzinei de prototipuri şi reparaţii de utilaj chimic a prim:t vizita
secretarului general al partidului, tovarăşul Nicolae Ceauşescu. V1izitînd sec
ţiile de producţie ale uzinei, d iscutînd cu muncitorii, specialiştii şi cadrele de
conducere, stud�ind dezvoltarea şi perspectivele, secretarul general al parti
dului a adresat cuvinte de laudă pentru succesele obţinute, a felicitat colec
tivul de muncă al uzinei, pc comunişti, dar a dat În acelaşi tiiT!p preţio ase
indicaţii privind dezvoltarea uZJinei.

In 1 97 1 , colectivul de la U.P.R.U.C. a anunţat un succes de prestigiu :
intrarea în funcţiune

cu

şase luni Înainte de ternnenul prevăzut a noii unităţi

de pompe antiacide. Tradus în cifrele calculatoarelor de la serviciul plan,
devansarea termenului de intrare

în

funcţiune

înseamnă

300 de pompe

antiacide în plus. Este vorba despre o instalaţie de înaltă tehnicitate, gene
ratoare de impulsuri în complexul marilor transformări din angrenJajul ch�miei
moderne. Noua unitate de poffiUJe antiacide va cunoaşte în continuare, o
lp uterl'l!ică

dezvoltare,

acoperind

treptat : întregul

naţionale.
In prima etapă, vor fi produse a!ici 2

necesar

al

econom1e1

000 de pompe antiacide anual. În

atenţ�a specialiştilor, a muncitorilor care deservesc noua unitate, se află atin

gerea într-un timp cît mai scurt a parametrilor prevăzuţi în proiecte, iar
paralel cu aceasta, conducerea uzinei se preocupă de pregăti11ile celei de-a

doua etape de dezvoltare a producţiei de pompe antiacide. ln
ajunge la un nivel de producţie de

1 975 se va

8 000 de pompe pe an.

Uzina de prototipuri şi reparaţii de utilaj ch�mic de la Făgăraş a cu

noscut un ritm de dezvoltare vertiginos : în medie de 24 la sută în fiecare an.

In cadrul unei noi etape de dezvoltlare ,a uzinei, a început construcţia unei
noi unităţi de utilaj chimic. Alte obiective se vor adăuga în anii ce urmează.
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În ultimul an al cincinalului 1 97 1 - 1 97 5 ,
producţiei de

3

uzina va cun oaşte o creştere a

ori taţă de realizările anului 1 970.

Sarcin�!le noului 1plan cincinal se înfăptuiesc cu succes,

nu numai în sec

torul de investiţii, ci şi în realizarea sarcinilor curente, sporite de plan .

. . . Uzina metalurgiştilor făgărăşeni îşi extinde perimetrul de făurire a
noilor coloane şi retorte pentru no ile c etăţi ale chimiei

m

oderne

.

Viitoarele

aici, în proporţie mereu mai mare, obî rşia
Aici se pregăteşte gen ez a chimiei industriale, sub aspectul celor mai noi vasinteze şi reacţi,i chimice îşi au
lori

27•

ale

s ale .

·
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BEITRXGE BETREFFEND DEN SOZIALISTISCHEN
AUFBAU IM KREIS BRAŞOV (KRONST ADT)
Blatter aus einer Gegenwartschronik
(ZUSAMMENFASSUNG)

Gegenstand dieser Arbeit ist die Veranschaulichung der vielseitigen Ent
wicldung des Kreises und des Munizipiums Braşov in den Jahren die seit der
Befreiung vom faschistischen Joch verflossen sind.
Die sechs Kapitel der vorliegenden Arbeit sind einigen lndustriebetrieben
gewidmet, welche die Wirtscha.ft des Kreiscs veranschaulichen und die in un
serer Volkswirtschaft einen erstrangigen Platz einnehmen. Folgende Betriebe
werden in der vorliegenden Arbeit in ihrer sttirmischen Entwicklung beschrie
ben : das Traktorenwerk und das LKW-Werk aus Braşov (Kronstadt), das
Farbenchemische Werk aus Codlea (Zeiden), 'clie Chemiewerke aus Fogarasch
und Victoriastadt, das Werk fur Prototypenbau und Reparaturen von Che
mieausrtistungen aus Fogarasch.
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INDUSTRIALIZAREA ŞI UNELE MUTAŢII IN MEDIUL RURAL

(Analiza fenomenelor pe exemplul judeţului Braşov)
de ANDREI SORCOIU

Imboldul pentru studierea problemelor legate de industrializare şi unele
mutaţii din mediul rural, 1-a ,constimit importanţa teoretică şi practică a in
dustrializării, a progresului tehnic în strinsa lor intercondiţionare cu profun
dele schimbări În ceea ce priveşte organizarea producţiei, relaţiile sociale de
producţie în cadrul economiei În general şi în agricultură în special.
Transformările social-economice care au avut loc pe pămîntul românesc
fn anii socialismului, ca rezultat al politicii ştiinţifoce a Partidului Comunist
Român, demonstrează că industrializarea este singura în măsură să asigure
dezvoltarea continuă a bazei tehnico-materiale a societăţii şi introducerea pe
scară largă a progresului tehnic în toate ramurile producţiei materiale: meca
nizarea, �himizarea, electrificarea lucrărilor agri<cole, irigarea culturilor, con
diţie esenţială 'a creşterii producţiei agr�cole; dezvoltarea tuturor oraşelor şi
comunelor - lichidarea deosebirilor dintre sat şi oraş; rtidicarea gradului de
civilizaţie şi cultură a oamenilor.
Este o realitate a zilelor noastre faptul că industria a devenit pivotul
dezvoltării tuturor ramurilor, al progresului întregii noastre societăţi. Numai
î n conditiile unei industrii puternice, agricultura a căpătat energie şi mijloacele
tehnice necesare pentru revoluţionarea producţiei.
Procesul economic general determinat de �ndustrializarea socialistă, de
in troducere a progresului tehnic în agricultură, favorizează profunde schimbări
în structura şi utilizarea forţei de muncă. Astfel, ponderea populaţiei din
agricultură s-a redus de la 74,1 la sută cft era în primul an de economie
planificată respectiv 1 950 la 49,1 la sută în 1 970 şi creşterea corespunzătoare
a populaţiei În sectoarele neagricole, mai cu seamă din industrie, semnificînd
însuşi progresul realizat în creşterea economiei.
Modernizarea agriculturii a determinat ample mutaţii privind calificarea
�i structura profesională a populaţiei agricole, profesiunile fiind însuşire nu
numai pe bază de exper�enţă prin tradiţie, ci printr-un sistem şcoll3l' mai orgahttps://biblioteca-digitala.ro
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nizat. Se ştie că progresul tehnic contemporan impli!Că nu numai schimbări
structurale la nivelul prodUJCţiei propriu-zise, ci şi sohimbări socio-profesionale,
p�ihosociale, mutaţii cantitative şi calitative în structura forţei de muncă.
ln alegerea pentru studiu a zonei Braşov, s-a ţinut seama de următoarele:
- in ce raport se află nivelul ridicat de industrializare al judeţului şi
baza tehnica-materială a agriculturii privinid Înzestrarea ei cu maşini-unelte ;
- implicaţiile pe care le comportă gradul de industrializare pe planul
forţei de muncă din agricultură ;
la ce implicaţii duce mecanizarea agr�culturii în domeniul forţei de
munca;
modificările intervenite în funcţiile familiei ţărăneşti determinate de
cooperativizarea agriculturii.
Aprecierile menţionate sînt .. însoţite de considerente teoretice în spiritul
liniei trasate de Congresul al X-lea al P.C.R., a documentelor de partid şi de
stat apărute ulterior.
V

Capitolul 1. Industrializarea şi progresul tehnic în agricultură
In condiţiile existenţei relaţiilor de producţie capitaliste, România avea
o economie relativ inapoiată şi disproporţionat dezvoltată, cu o agricultură
slab dotată tehnic, tn cadrul căreia pre!domina mica gospodărie ţărănească
bazată pe metode extensive de muncă a pămîntului.
In cadrul diviziunii internaţionale a muncii, României i se rezervase rolul
de anexă agrară producătoare de materii prime pentru marile ţări industriale,
de piaţă avantajoasă pentru exportul de capital.
Dezvoltarea capitalismului în România a dus fără îndoială, la avîntul
forţelor de producţie, care, după primul război mondial, s-au dez·vol tat pe
fo111d ul crizei generale a capitalismului, ce şi-a pus amprenta asupra Întregii
economii romineşti. După criza economică din 1 929- 1 933 producţia indus
trială cunoaşte o continuă creştere, atingînd în 1938 !Cel mai înalt nivel cu
noscut în orinduirea burghezo-moşierească, fără a înlătura însă înapoierea
economică a ţarii care îşi găsea expresia În nivelul scăzut al tehnicii utilizate.
Industria Romlniei din timpul regimului burghezo-moşieresc se caracteriza
printr-o dez,voltare unilaterală, prin disproporţii mari între diversele ei ramuri
şi printr-o repartiţie teritorială neraţională.
Fiind considernt anul cel mai rodnic în dezvoltarea industrială şi luînd
ca punct de referinţă 1 938, vom arăta, conform datelor oficiale, cupriniderea
populaţiei tn sfera producţiei materiale, raportul dintre industrie şi agricultură,
respecti·v contribuţia la formarea produsului social total şi a venitului naţional.
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Tabelul

Ponderea în populatia ocupatA
în sfera productiei materiale
Industria
Agricultura

•

Produsul
social

nr.

Venitul
national

8 ,0

39,0

30,8

87,7

30,2

38,5

1*

Vez i : Anuaru l statistic a l R . S .R . , 1969, p. 1 14 , 1 24 .

Analizînd datele cuprinse în tabelul nr. 1 reiese clar disproporţia din
economia romanească, faptul că ponderea principală în ,crearea venitului na
ţional o deţinea agricultura - cu toată starea sa tehnică înapoiată. Mai
rezultă de asemenea că, deşi industria deţinea numa1 8 ,0 la sută din totalul
populaţiei ocupate în raport cu agricuhura care avea 87,7 la sută, aportul
ei în creşterea produsului social era mai mare, respectiv 39,0 la sută faţă de
cel din agricultură de 30,2 la sută.
Industria Romaniei privită în ansamblul său a cunoscut între cele două
războaie mondiale şi îndeosebi după criza economică un proces accentuat
de industrializare, dar pe departe însă de a atinge necesităţile şi posibilităţile
existente, datorită cara{:terului relaţiilor de producţie care frînau acest proces.
Printre aceşti factori, pe un loc prin,cipal se situa agricultura, care după criza
economică din anii 1929-1933 a înregistrat o importantă dezvoltare, totuşi
menţinîndu-se în structura sa o însemnată proprietate moşierească şi urme
al.e relaţiilor semifeudale ce împiedicau dezvoltarea ei corespunzătoare ŞI tn
troducerca tehnicii noi.
Această situaţie este ilustrată şi de faptul că în întreaga agricultură În
1 938 erau numai 4.049 tractoare fizice - pe tractor revenind o suprafaţă
arabilă ,de 2.492,7 ha şi 1 5. 1 69 de batoze pentru păioase1. Cu o asemenea
dotare tehnică, randamentul la producţia de 1cereale era de aproximativ una
tonă la hectar2•
In ce priveşte repartizarea venitului naţional între clasele sociale, atît
în anul 1938 cît şi în anii anteriori, aceasta constituia, pe lîngă o problemă
socială, şi o piedică în dezvoltarea economiei. Această concluzie rezultă din
faptul că, clasa muncitoare şi ţărănimea - care reprezenta 88 la sută din
populaţia ţăr�i - primeau doar 44,7 la sută din venitul naţional, în tilmp ce
burghezi,a şi moşierimea îşi reţineau 55 la sută, 1deşi reprezenta.u o minoritate.
InJCă din secolul trecut, ideologi şi oameni politici cu orientare patriotică
legau progresul economic social al ţării şi suveranitatea naţională de dez
voitarea industriei.
1 Anuarul statistic a l R . S . R . , 1969, p . 274 .
Calculat pe baza datelor din Anuarul statistic a l R.S.R . , editia 1 969, p.

2
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Astfel, în lucrarea "Cum se poate fonda industria în România"3, P. S. Au
relian arăta necesitatea creării unui întreg edificiu industrial, care să devină
un mijloc de ridicare economică în sprâjinul unui asemenea program . P. S.
Aurelian solicita intervenţia statului pentru încurajarea dezvoltării industriei,
arădnd că aceasta a devenit pentru noi " . . . o necesitate de salvare naţională "4.
Luînd poziţie fermă Împotriva concepţiilor unilaterale, înguste, priv1toare la economia României, A. D. Xenopol arăt:a: "A rămîne dedaţi numai
agriculturii este a ne osîndi pe noi înşine la producerea numai de lucruri
brute, care sub un volum foarte mare reprezintă o valoare foarte mică ; este
a ne constitui pentru totdeauna robii străinătăţii. Intr-adevăr, aceasta ne va
trimite tn schimb pentru pr01doctele unei mul11ci grosolane şi primitive, acelea
ale unei munci rafinate şi civilizate, care sub volumul înzecit de mici vor
reprezenta preţuri însutit de mari, încît munca întreagă a poporului nostru
va sluji numai pentru a plăti o porţiune foarte mică din munca altor ţari .
Român�i, deci vor îndeplini în corucertul popoarelor europene muncă rr a
nuală, brută şi grosolană, prost plătită şi puţin căutată, deoarece poa!te fi
făcută de toată }Uimea ; şi vor primi ca răsplată a acestei munci grele şi în
cordate fărămăturile ·ce vor cădea de la masa ţărilor civilizate"5.
Odată cu apariţia pe scena rvieţii politice a mişcăricr muncitoreşti şi socialiste
din ţara noastră, abordarea problemelor fundamentale ale dezvoltării social
economice a României începe să fie tratată într-o lumină nouă, realistă.
"De la primele sale începutul'i, mişcarea muncitoreasca şi socialistă din
România, reprezentanţii ei de seamă au văzut tn industrie condiţia vitală a
dezvoltării ţării noastre"6•
Analizînd rolul industriei, Dobrogeanu-Gherea, personalitate marcantă
a mişcări� socialiste din România, arăta : " Dacă trebuie deci ridicată neapărat
productivitatea muncii agricole, tot aşa ,de neapărat trebuie să dezvoltăm
şi toate celelalte resurse de producţie ale ţării şi trebuie să devenim o ţară
industrială . . . pentru ţara noastră aceasta este o întrebare vitală, de a fi
ori a nu fi«, e�denţiil11d pregnant că de industrializare depinde viitorul
poporului nostru. El arăta că "In industrie va găsi ţăranul loc pentru pla
sarea fiilor săi şi tot în industrie va găsi o piaţă de :desfaJcere pentru pro
ductele sale ... viitorul satului însuşi e la oraş şi în dezvoltarea industrială
a ţal'ii. Viitorul ţarii întregi e în îndrumarea ei . . . către o organizaţie so
cială mai înaltă in vi1tor - societa�tea sodalistă "7.
8

P.S. Aurellan, in Opere economice, Edlt. Academ iei R.S.R . , Bucureşti , 1 96 7 , p . 185-2 19.
Ibidem, Cap. "Politica noastră naţionali".
5 A.D. Xenopol, în Opere econom ice , Edit. Academie i R .S.R . , Bucureşt i , 1 967 , p . 180 , 247 .
8 Nicolae Ceauşescu , Romdnia p e drumul desăvir�irii construcţiei socia list e , voi . I , Edit.
politică, Bucureşti, 1968, p . 22.
7 C. Dobrogeanu-Gherea , Neoiobăgia, Bucureşti, 1910, p. 488-489,
•
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Socialiştii români nu s-au mulţumit numai să demonstreze necesitatea
industrializării, oi s-au exprimat făţiş prin critici vehemente la adresa celor
care susţineau că România trebuie să rămînă o ,.ţară eminamente agrară" .
Combădn·d u-1 p e C . Stere, Constantin Dobrogeanu-Gherea arăta: "Dacă
acesta ar fi viitorul ţării, ţara ar fi fără viitor, o ţară eminamente agricolă
e o ţară eminamente săracă, înapoiată şi economiceşte şi culturali;ceşte"R.
Este meritul incontestabil al Partidului Comunist Român care, încă din
ilegalitate, a combătut cu tărie pc apologeţii regimului burghezo-moşieresc
care se opuneau industrializării. A•vînd la bază învăţătura marxist-leninistă,
preluînd şi valorificîn.d întreaga gîndire progresistă, folosind experienţa pro
prie şi a altor part�de comuniste �i muncitoreşti, ţinînd seama de legile
obiective, partidul nostru a ridicat În anii construcţiei socialiste conceptul
de industrializare pe o treaptă superioară. P.C.R . a aplicat consecvent po
litica de industrializare socialistă la condiţiile concrete, reale, !din ţan-a
noastră, punînd în centrul Întregii sale politici economice făurirea unei eco
nomii moderne, dinamice, bazată pe cele mai înalte ,cuceriri ale ştiinţei şi
tehnicii. Această politică corespunde intereselor fundamentale ale poporului
nostru, ea fiind o necesitate istorică în crearea şi ,dezvoltarea societăţii multi
laterale, o cerinţă hotărîtoare a progresului României .
Încă la Conferinţa Naţională a Partidului din octombrie 1 94 5 , în Ra
portul Comitetului Central - prezentat de Gheorghe Gheorghiu-Dej - se
arăta că "la baza acţiunii 1de refacere şi reconstruire a ţării, trebuie să stea
refacerea şi dezvoltarea industriei grele", menţionînd :că "progresul ţăni
noastre este în directă şi nemijlocită legătură cu progresul inid ustrializării
ţării" şi că "de tăria industrială a ţării depinde în mare măsură .independenţa
statului nostru"9.
Ţelul suprem al orînduirii noastre socialiste este satisfaJcerea tot mai
deplină a nevoilor materiale şi spirit uale ale oamenilor muncii, iar .. problema
alegerii căilor ,de construcţie socialistă este o problemă a fiecărui partid, a
fiecărui stat, a fiecărui popor" lO.
Ridicarea continuă a nivelului de trai al oaJmenilor muncii se poate
asigura numai prin sporirea productivităţii mul1lcii sociale, care presupune
dezvoltarea producţiei pe baza tehnicii superioare, sarcină pe care statul
socialist o asigură prin transpunerea în practică a politicii de industrializare
a ţării. Industrializarea a dus la marea producţie mecanizată, la dezvoltarea
industriei siderurgice, energetice, constructoare de maşini, dhimice, care au
8 Din gindirea economicd pmgresistit româneascd, Edit. ştiinţifică , Bucure�i, 1968, p . J 14.
Gheorghe Gheorghiu-Dej , Articole ş i cut�intitri, ed. a IV-a , E.S.P.L . , Bucureşti, 1956, p . 62.
10 Nicolae Ceauşescu , op. cit . , voi. III, 1 969, p. 4 16.
8
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asigurat creşterea productivităţii muncii, valorificarea superioară a resurselor
naturale, folosirea completă şi raţională a forţei de muncă, ridicarea econo
mică, socială şi cultural� a ţării noastre.
II11dustrializarea ţării în ritm intens, condiţionează dezvoltarea celor
lalte ramuri ale producţiei · materiale, în mod deosebit a agriculturii, prin
creşterea gradului de concentrare, profilare şi specializare a producţiei agri
cole. Concentrarea producţiei în mari unităţi agricole cooperatiste şi în în
treprinderi agricole de stat solicită în mod obiectiv o puternică bază tehn�co
materială a agriculturii, mecanizarea lucrărilor în cîmp şi în sectorul zootehnic,
chimizarea producţiei, realizarea de lucrări hidroameliorative pentru creşterea
fertilităţii solului şi altele.
Se impune cu necesitate dezvoltarea diverselor subramuri ale industriei
wnstruqiilor de maşini, industriei chimice, de transport, care să doteze agri
cultura cu tractoare, maşini agricole, mijloace de aspersiune, îngrăşăminte
minerale, camioane şi altele.
Mecanizarea muncii la sate, construirea de obiective industriale În cen
trele rurale duce la rid�carc;� puterii economice a satelor, creşterea gradului
de civilizaţie, înfăpt.J.Iirea cerinţelor istorice de înlăturare a deosebirilor esen
ţiale dintre oraş şi sat. Aşadar, "baza materială a socialismului - sena
V. I. Lenin - poate să fie 11Jumai marea induSJtrie mecanizată ·care este capa
bilă să reorganizeze şi agricultura"11•
O importanţă deosebită o are inJdustrializarea ţării şi pentru asigurarea
indepenidenţei şi suveranităţii naţiona,le. Este cunoscut f,aptul că În regimul
burghezo-moşieresc, datorită înapoierii economice, sdhimburile noastre comer
ciale externe erau neechivalente 12.
Făurirea unei industrii puternice, moderne, capabilă să se adapteze cerin
ţelor noi ale ştiinţei şi tehnicii, crearea acelor ramuri şi subramuri care vizează
perspectiva dezvoltării moderne pe plan mondial va asigura lichidarea rămî
nerii în urmă a ţării noastre, înfruntarea pe planul competitivităţii în arena
mondială a celor mai bune produse.
Iată de ce - arăta tovarăşul Nicolae Ceauşescu - "scopul industriali
zării este 31cela de a asigura creşterea accelerată a mijloacelor de producţie
pentru utilizarea şi dezvoltarea rapidă a tuturor ramurilor economiei naţio
nale de care depinde satisfacerea cerinţelor de consum ale întregului popor
11 V. I. Lenin, Opere , vol. XXX I I, E . S .P.L. , Bucureşti, 1956, p. 459.
12 Din unele calcule , între anii 1 928 ş i 1937, ţara noastră era nevoită să exporte 10,6 tone
în medie de marfă proprie pentru o tonA marfă importatii , iar în perioada crizei economice
din 1929--1933 raportul de schimb reprezenta peste 20 tone de marti exportată pentru o tonă
de n.arfă importatii_din ţările industriale.
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şi asigurarea mijloacelor pentru reproducţia socialistă lărgită, pentru progre
sul continuu al societăţii" 13 .
A vînd în vedere structura economică a României la ·cucerirea puterii
politice, acţiunea legilor economice obiective, P.C.R. a considerat că indus
trializarea soaialistă este determinantă pentru ţara noastră. "Hotărîtoare pentru
dezvoltarea ţărilor care au moştenit 1de la capitalism o stare de înapoiere
economică este industrializarea socialistă, singura cale prin care se astgura
creşterea armonioasă, echilibrată pe o linie mereu ascendentă şi în ritm rapid
a întregii economii naţionale, sporirea continuă a productivităţii muniClt so
ciale, dezvoltarea intensi,vă şi complexă a agriculturii, ridicarea sistematică
a nivelului de trai al poporului " 13 a.
Pnn politica sa profund ştiinţifică, Partidul Comunist Român a deschis
cea mai luminoasă epocă istorică a patriei noastre, epoca revoluţiei şi con
strucţiei socialiste: sub conducerea sa România a cunoscut în ultimul pătrar
de veac tramformări fundamentale în întreaga structură economică şi de
clasă, în organizarea socială şi de stat, în modul de viaţă a oamenilor.
Producţia inid ustrială a României s-a dezvoltat, În perioada 1 950-1 970,
într-un ritm mediu anual de 1 2,9 la sută, ceea ce reprezmta o devansare de
1 ,85 ori faţă de ritmul mediu mondial şi de 2,45 ori faţă de ritmul mediu
al ţărilor capitaliste dezvoltate.
Este edificator faptul că în a·cecaşi perioadă, producţia globală indus
trială şi producţia de construcţii montaj ·au crescut de 1 1 ori, producţia agri
colă de 2,1 ori, produsul social de peste 6,2 ori, iar venitul naţional de
aproape 6 ori.
In cincinalul 1 966-1 970, volumul de investiţii realizat din fondunle
statului s-a cifrat la circa 290 milia11de lei - ceea ce reprezintă mai mult
dedt s-a investit în cei 1 0 ani anteriori. Ca urmare, în cincinalul înoheiat,
producţia industrială a ţării a ·crescut cu un ritm mediu anual de 1 1 ,8 la sută
- ritm care ne situează printre ţările cu o economie dinamică.
N�velul atins În dezvoltarea industrială a ţării se reflectă şi prin aceea
că În 1 970 producţia globală a fost de 1 7 ori mai mare dedt cea a anului 1 93 8 .
Semnificativ este şi faptul că Întreaga producţie industrială a anului 1 938
s-a realizat in 1 970 in numai 22 de zile, iar în unele ramuri într-un timp şi
mai redus: în cll imie - 5 zile, în domeniul energiei electrice şi termice 6 zile,
iar în construcţia de maşini - în 8 zile.
13 Nicolae Ceauşescu , Raport la Conferinţa naţională

1967 , p . 37.
taa

a

P.C.R . • Edit. politicA, Bucureşti,

Declaraţie c u pritJire !a potiţia Partidului Muncitoresc Român f n probleme le m işcării
comuniste şi ruuncitoreşti internaţionale adoptată de P lenara ldrgitd a C.C. al P.M.R. din aprilie
1 96-4 , Edit. politicA, Bucureşti , 1964,_ p._J l .
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Industria, care în 1970 contribuia cu peste 60 la sută la formarea veni
tului naţional, a devenit ramură conducătoare, ceea ce apropie tot mai mult
ţnra noastră de cele dezvoltate din punct lde vedere economic.
După cum se ştie, dez;voltarea cu precădere a metalurgiei, construcţiilor
de maşini, energeticii, chimiei, se regăseşte în toate ramurile economiei naţio
nale: în agricultură, în industria bunurilor de larg consum, ca şi în sectorul
tcrţiar, În toate compart-imentele vieţii sociale.
Alături 1de celelalte judeţe ale ţării , o puternică dezvoltare n crescut şi
judeţul Braşov. În industrie au avut loc o serie ,de mutaţii de ordin cantitativ
şi calitativ, sporind contribuţia sa la progresul general al ţării. Judeţul Braşov
se situează În prezent pe locul I În economia ţării după valoarea producţiei
industriale şi pc locul II - după Municipiul Bucureşti - în ceea ce pri veşte
valoarea absolută a producţiei.
Sînt de asemenea edificatoare realizările înregistrate În agricultura noas
tră socialistă, fapt ,ce-i conferă o pondere Însemnată în venitul naţional ŞI un
imponant rol în creşterea nivelului de trai al populaţiei.
Progresul tehnic este un pr·oces complex, caracterizat prin acţiunea şi
imeracţiunea ma.i multor factori legaţi de dezvoltarea industriei, ştiinţei, de
nivelul de pregătire a cadrelor, de formele de conducere şi a celor de organi
zare. Subscriem părerii că pentru aprecierea progresului tehnic din agricul
tură trebuie să se aibă în vedere unele direqii privind gradul de mecanizare,
chimizare, electrificare a lucrărilor agricole; automatizarea agriculturii ; iri
garea culturilor; folosirea procedeelor avansate în cultivarea pămîntului şi
creşterea animalelor ; asimilarea de noi produse agricole ş.a. In cele ce urn1ează,
vom evidenţia doar unele aspecte legate de fenomenul analizat.
Industrializarea socialistă a ţării a permis introducerea pe scară tot mai
largă a progresului tehnic În agricultură, fiind 1concentrate importante mij
loace materiale şi financiare pentru întărirea şi modernizarea bazei tehnice a
agriculturii. Influenţa hotărîtoare a industrializării asupra mecanrizării agri
culturii es�e ev�dentă dacă analizăim raportul între parcul de tractoare şi ma
şini agricole principale din agricuhură în anul 1 970 faţă de 1938.
Analizînd conţinutul datelor din tabel, rezultă convingător rolul hotă
rîtor pe care 1-a avut ir1dustrializarea în dotarea tehnică a agriculturii, cres
cînd numărul de tra·ctoare fizice în anul 1 970 de peste 26 ori faţă de anul
antebelic. Ca urmare, s-a redus suprafaţa arabilă ce revenea pe un tractor
de la 2.493 hectare la 91 hectare, sporind totodată gama de maşini şi utilaje
necesare agriculturii.
Progrese importante s-au înregistrat şi în ceea ce priveşte chimizarea
agriculturii, crescind cantitatea de îngrăşăminte de la 22,6 tone folosite în
https://biblioteca-digitala.ro
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Parcul de tractoare şi maşini agricole principale
din agricultură în anii 1 938'� şi 1970''*

Tractoare agricole
- in unităţi fizice
- în unităţi convenţionale 15 CP
Pluguri pentru tractoare
Cultivatoare mecanice
Sape rotative
Semănători mecanice
Maşini de împrăştiat îngrăşăminte
Combine pentru păioase
Suprafaţa arabilă ce revine pe un tractor fizic la hectar
* Anuarul statistic a! R.S.R., 1 969, p . 275.
Date calculate la Direcţia centrală de statistică.

Tabelul

nr.

1 938

1970

4 .049
4 .858

107 .300
184 .800
97 .200
29 .300
14 .400
54.500
14 .500
4 5 .200
91

2 .493

2

**

anul 1 950 la 1 959,0 tone a;duninistrate în anul 1 970, iar cantitatea d e sub
stanţă activă a crescut de la 1 8 , 1 k g pe hectar teren arabil în 1 96 5 la 39 8 kg,
În 1 97 0 sporind mult gradul de fertilizare a solului.
Suflul industrializării social�ste a ţării a proidus transformări înnoi' oare
şi în agr�cultura juJd eţului B raşov. Cultivarea plantelor şi creşterea animalelor
a constituit o preocupare importantă a locuitorilor satelor 1dc pc aceste me 
lcaguri din cele mai vech� timpuri, dovadă fiind brăzdarele de plug, rîşniţele,
vasele din lut ars descoperite de arheologi În localităţile Bod, Feldioara,
Rupea, Buneşti, Calbor şi altele.
In agricultură se p racticau metode rudimentare, se lucra cu unelte de
slabă productivitate, factorul principal fiind munca f,i zică a omului. Vechi
documente atestă 'Că în agricultura judeţului Braşov în anul 1 8 78 se aflau
5 9 9 1 pluguri din lemn şi 'n umai 1 090 pluguri de fier; 8 266 grape de lemn şi
numai 1 5 0 grape de fier. Pe la anul 1 8 80 existau sate care nu cunoşteau încă
semănatul şi săpatul cu maşina. Prima maşină de treierat cu aburi apare în
Ţara Bîrsei în 1 8 78 iar prima maşină de semănat grîul, în 1 8 8 6 14•

Anii dintre cele două războaie mondiale au accentuat parcelarea şi fărî
miţarea agriculturii judeţului, iar războiul a dus la scăderea con�derabilă a

efectivelor de animale, l a distrugerea uneltelor şi utilajelor de muncă, adîncind
caracterul său înapoiat.
După anul 1 944 s-a deschis cimp tot mai larg dezvoltării intensive a agri
culturii, prin aşezarea treptată a acesteia pe temeliile proprietăţii socialiste cu
1' Ion Podea, Monografia judeţului Braşov, voi. 1, Edit. Inst. de Arte Grafice "Astra" ,
Braşov, 1938, p. 1 16 .
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cele două forme ale sale: proprietatea de stat şi proprietatea cooperatistă, care
constituie un instrument puterni•c pentru dezvoltarea ei in perspectivă. In
ba:z;a politicii agrare a Partidului Comunist Român, stabilită de Conferinţa
Naţională din octombrie 1 945 şi de Plenara C.C. din martie 1 949, s-a intro
dus pe scară din ce in ce mai largă progresul tehnic. Un rol deosebit l-a
avut crearea, încă din anul 1 948, a staţiunilor de maşini şi tractoare Hărman,
făgăraş, Homorod, a centrului de reparat maşini agricole C01dlea. In anul
1 950 se construiesc în judeţul Braşov 47 centre de îruchiriat diferite maşini
pentru ţărănimea muncitoare ş. a.
Eforturile făcute de statul nostru soc-i alist pentru asigurarea unei puter
nice baze materiale a agriculturii, a sporirii mijloacelor fixe sînt concludente
şi în judeţul Braşov. Numărul de tractoare fizice - indicator de maximă
importanţă al progresului tehnic - folosire În agricultura judeţului, a crescut
de peste 26 ori faţă de 1 950, ceea ce determină scăderea suprafeţei agricole
ce revine pe un tractor fizic de la 2710 ha in 1 950 la 1 64 ha şi de la 1 1 1 5 ha
suprafaţă arabilă cîte era în 1950 la 67 ha în anul 1 970.
Pentru a ilustra modificările ce s-au făcut pe linia dotării tehn�ce a
muncii din agr.icu1tura juJdeţului, numai în ultimul deceniu, vom compara
stadiul atins În anul 1 970 faţă de anul 1 960.

Parcul de tractoare şi maşini agricole din agricultura
judeţului Braşov în anii 1 960 şi 1 970

Tractoare fizice

Tractoare convenţionale

Tabelul

nr.

U/M

1 960

1970

buc.

554

1865

8 15

3208

546

1499

228

450

Pluguri pentru tractor
Cultivatoare mecanice
Sape rotative

105

Semănător! mecanice

Combine pentru pă ioase
Combine siloz

Maşini de împrăştiat îngrăşăminte chimice

Maşini mecanice de stropit şi prăfuit
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600

133

797
206
209
244
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Cifrele cupi"inse în tabel sînt ·concludente, deşi ele nu reflectă în prezent
mcr pe departe întregul inventar tehnic de 1care dispun unităţile agricole.
Bunăoară, cooperativcle agricole de producţie din j udeţ în anul 1 970 mai
aveau 279 autocamioane şi tractoare rutiere, 733 semănători pentru păioase
şi porumb, numeroase cositoare, batoze pentru cereale, selectoare etc. Datele
amintite evidenţiază progresele înregistrate pe linia tehnicizării muncii, înlo
cuind uneltele manuale cu maşini ·de înaltă productivita;te. Datori•tă măririi
parcului .de maşini şi tra·c toare de care 1dispune agricultura j udeţului, gradul
de mecanizare a muncilor agricole se prezenta În anul 1 970 după cum
urmează : în întreprinderi agricole de stat aratul, semănatul, prăşitul şi recol
tatul mecanic se realizează aproape 1 00 la sută la toate culturile, iar în coope
rativele agricole de producţie gradul de mecanizare al lucrărilor de semănat
păioase a aj uns al 98 la sută.
Pe linia mecanizării agriculturii j udeţului ex•istă încă mult loc pentru
transferul greului muncii În seama maşinilor, mai ales În .cooperativele agri
cole de producţie, unde, şi în anul 1970 se recoltau mecanic păioase în pro
cent de numai 77 la sută, sfeclă 74 la sută, cartofi 64,3 la sută iar plante de
nutreţ doar 49 la sută. Această situaţie evidenţiază o rămînere în urmă în
executarea cu mij loace mecanice a numeroase lucrări şi, îndeosebi, a celor
care cer un consum mare .de forţă de muncă şi alte resurse energetice, mai
puţin productive, şi, cloci, cu eficienţă mai redusă. În cadrul eforturilor de
ridicare a producţiei şi a productivităţii muncii, cu toate progresele făcute de
industrie pînă acum se resimte faptul că mecanizarea lucrărilor din agricultură
s-a concentrat mai ales către culturile cerealiere şi n-a răspuns în mod cores
punzător la necesităţile pe care le impune procesul de producţie la plantele
prăşitoare, legumicultură, pregătirea furaj elor şi a celorlalte lucrări din zoo
tehnic, la lucrăx:ile de îmbunătă�iri funciare etc. Aşa-numitele locuri înguste
existente încă în procesul de mecanizare dau naştere la anumite implicaţii
economice şi sociale. Aceste strangulări ale gradului de mecanizare determină
încă un consum sporit de forţă de mulllcă şi forţă cu tracţiune animală cu
consecinţe nefavorabile asupra costului pe unitate de produs.
Gradul redus de mecanizare a unor lucrări are repercusiuni şi de ordin
social-economic. Se creează În această situaţie unele vîrfuri importante de
solicitare a forţei de muncă şi a forţei de tracţiune animală, care j ustifică
nevoia în agricultură a unui număr mai mare de lucrători şi menţinerea încă
a unor efective sporite de animale lele muncă.
După părerea noastră, industria nu oferă încă necesarul de maşini şi
agregate, nu execută Întreaga gamă de maşini corespunzător particularităţilor,
solm•ilor, terenurilor şi tipurilor de aşezare rurală.
https://biblioteca-digitala.ro
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Parcul de maşini nu este pe deplin corelat cu îmbunătăţirile funciare, iar
unele din mijloacele meoanice oferite agriculturii sînt de o slabă calitate, cu
un randament scă2'Jut. Ca urmare, nu se reuşeşte ca lucrările agricole să se efec
tueze pe toate suprafeţele în timpul optim şi, din această pricină, producţiile
obţinute sînt încă nesatisfăcătoare la multe c ulturi.
După cum se ,cunoaşte, agricultura judeţului Braşov oferă condiţii pro
pice culturii cartofului, ori gama de maşini necesare pentru executarea lucră
rilor la această cultură este redusă, iar unele din �eele existente nu pot f.j uti
lizate pc te ren urile j udeţului. Bunăoară, cartoful se recoltează mecanic în
proporţie de 64,3 la sută, ceea ce exprimă ,doar scosul tuberculilor la supra
faţa solului unde după fiecare tractor sînt necesari 30-40 oameni pentru a
culege şi sorta, iar alţii la transportul şi depozitarea acestora. O s it u a ţ ie simi
lară se Întîlneşte şi la rccoltatul sfeclci de zahăr.
In�dustria, după părerea noastră, tre b ui e să facă mai mult pe linia extin
derii mecanizării asupra llllcrărilor din legumicultură, zootehnic unde aproape
totul se execută manual, cu importante consecinţe negative atît asupra pre
ţului de cost pc unitate de produs, cît şi a folosirii mai eficiente a forţei de
muncă rămasă în agricultură.
În .creşterea premisclor matcfliale ale unei agriculturi intensive de înaltă
productivitate, un rol deosebit îl au folosirea an de an a unor cant1taţ1 tot
mai mari de î n gră şă m in te chimice. Dacă în anul 1 965 în I.A.S. şi C.A.P.
din judeţ s-au aplicat 2605 1 tone îngrăşăminte chimiiCe re.venind 206 kg/ha
teren arabil, în anul 1 970 cantitatea a crescut la 38 746 tone, revenind
J 1 2 kg/ha teren arabil în folosinţă. Aceasta dovedeşte atît sporirea însem
nată a g rad u l u i ,de fer ti li zare a terenurilor agriculturii judeţului, cît şi faptul
că aceste cantităţi nu satisfac încă pc deplin nevoile reale.
O altă direcţie importantă a sporirii randamentului teren u r il o r agricole o
con stit uie îmbunătăţirile funciare, în acest sens alocîndu-se importante inrves
tiţii destinate irigaţiilor, desecărilor, combaterii eroziunii solului, îmbunătă
ţ i rea păşunilor, fîneţelor, aplicarea arr.endamcntelor.
În j udeţul Braşov a crescut în ultimii ani preocuparea pentru extinderea
irigaţiilor; astfel dacă în 1 965 suprafaţa i ri gată pe total judeţ era numai de
2 691 hectare din care 1 00 he ctare arabil, în an ul 1 970 s-a ajuns la 6 785
hectare suprafaţă to:al, din care 2 369 hect are teren arabil, iar pînă la fine!e
cincinalului actual vor fi iiiiga te Încă circa 1 2 500 hectare teren.
Printre căile progresului tehn�c-ştiinţific de importanţă însemnată se
numără, de asemenea, aplicarea unor soiuri de plante ş i creşterea unor rase
de animale de o mai mare productivi ta te În ultimul deceniu şi, îndeosebi, de
la cooperativizarea agr�cu lturii a avut loc repartizarea raţională pe teritoriul
•

,

.
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judeţului a producţiei agricole vegetale şi animale, concentrarea producţiei
marfă in zone şi unităţi cu cele mai bune condiţii economice şi pedoclimatice.
Ca urmare, s-a Sldhimbat structura culturilor, s-a extins cultura plantelor cu
caracter industrial : cartoful, sfecla; a luat o mare extindere cultura plantelor
furajere şi s-au redus simţitor suprafeţele de cereale pentru boabe.
Structura culturilor din �gricultura judeţului Braşov
în anii 1 937 şi 1 970*
Tabelul

__
_

Cereale pentru boabe
Sfeclă de zahăr
Cartofi
Plante furajere

Suprafaţa cultivată In hectare %

nr.

4

1 % din arabil 1

1 970

1 % din arabil

75 .475

7 1 ,1

47.765

34,8

1 . 180

1,1

3 .3 1 4

2,7

1 5 . 133

14,3

20.738

16,7

7 .550

7,0

20.670

16,5

�-

19
_

_
_

* Datele sînt calculate după statisticile Direcţiei judeţene de statistică, Braşov.

Avantajele oferite de transformarea socialistă a agriculturii, eforturile
considerabile făcute de stat prin mecanizare, chimizare, cointeresare etc. au
dus an de an la creşterea producţiei agricole a intregii ţări. Se remarcă in
primul rînd o sporire a randamentului la hectar şi a produqiei pe animal.
Producţia medie de grîu la hectar real�zată în cincinalul 1 966-1970 depă
şeşte cu 64,1 la sută pe cea din perioada 1934-1938 ; la porumb, faţă de
aceeaşi perioadă, s-a realizat o creştere de 2 ori, iar la floarea-soarelui de
6 1 la sută; producţ;ile medii de �apte pe vacă au 'Sporit ,în 1 970 cu 63,2 la sută
faţă de 1938. In al doilea rînd, în condiţiile creşterii cu 5 7 la sută a produc
ţiei globale agMcole faţă de anul 1938, producţia animală a sporit cu 99 la
sută, fapt ce !contribuie la o valorificare mai bună a potenţialului agricul
turii. În al treilea rînd, produqia totală agricolă Ia 1 00 hectare a marcat o
creştere consilderabilă, fiind, în perioada 1 966-1970, superioară cu 5 5 la sută
celei obţinute În anii primului cincinal, 1 95 1 - 1955.
Creşteri însemnate s-au înregistrat şi în agricultura judeţului Braşov. De
exemplu, în anul 1 968 pe un hectar de grtu s-a recoltat în medie cu 858 kg
mai mult ca în 1 938. La sfecla de zahăr producţia a crescut în perioada
1 966-1970 1cu 24 la sută, la cartof� cu 1 7 la sută, la bovine cu 1 9,2 la sută,
b porcine .cu 1 8 la sută, la ovine cu 36 la sută şi la păsări cu 1 50 la sută.
ZB

-

Curuidava
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Rezultatele înregistrate confirmă pe deplin justeţea politicii Partidului
Comunist Român de industrializare socialistă a ţări.i, întemeiată pe aplicarea
creatoare a învăţăturii marxist-leniniste la condiţiile noastre specifice. Acestea
confirmă, de asemenea, politica de transformare socialistă a Slatului, elaborată
de Plenara C.C. al P.C.R. din

J-5

martie

1 949.

Ele dovedesc că aşezarea

agriculturii pe baze socialiste, unirea forţelor ţărănimii în cooperativele agri
cole constituie factorul

hotărîtor pentru progresul

continuu al

agriculturii

pentru asigurarea nevoilor populaţiei şi economiei cu cantităţi necesare de
produse agroalimentare. Totuşi, realizările obţinute În

a

gri eul tură nu sînt pe

măsur'a posibilităţilor şi a eforturilor făcute de statul nostru. Producţiile agri
cole m a<i scăzute sînt determinate, în principal, de condiţiile climatice nefa
vorabile din ultimii ani, dar au fost influenţate şi de unele dcfi,cienţe din
unităţile a gricole socialiste, îndeosebi în ceea ce priveşte apl i ca rea măsurilor
agrotehnice, asigurarea cu seminţe de calitate, folosirea j udicioasă a mij loace
lor de producţie şi a forţei de muncă. Suprafeţele amenajate pentru irigaţii
nu au fost raţional exploatate, randamentul realizat pe aceste terenuri situîn
du-se, În multe cazuri, sub nivelul prevăzut În studiile adoptate.

Capitolul II. Implicaţiile progresului tehnic asupra forţei
de muncă din mediul rural
Procesul de tram�fo!'IITla
l re a

României

intr-o ţară cu o economic din<11mid,

cu o inidlJIS'trie în plină WV'Olta.re şi o aJgrioul,rură
scmn ifiioatrive în domem.iiU•l oc•upării forţei de munJCă.

so

c i alli1st ă , a produs mutaţii

Dezvoltarea economiei naţionale se caracterizează prin faptul că în creş

terea volwnului de bunuri materi,ale aocentul se pune tot mai mult nu pe spo
rirea canrirat�vă a chehuielilor materia,le şi a forţei de mrunteă, ci pe folosirea

deplină a facrorilor de producţie în complex i>tatca lor, a p nog·reSiuLui tehniiC ş.i

a apd.id·rii ştiinţei În cele mai di v:ense domenii de a•ctiv.itate. Este edifica vo r
faptul că, În .peri·o·aJda 1 950-1 970, pr.otd uotivi-tat'ea mun1cii sooitale a CI'esout
ou deosebiore în indUisHie.
S...au petrecut profru111JCie nwdilfidfli în rindul popullaţiei ompate în sfera
agrioolă şi cea nea;griiC•olă. Dad în anul

nea.grirole era doar de

25,9

la sUită, în

1 950,
1 970

populaţita ooupa.tă în seotJoaorele
proporţia este de

50,9

la 9ută.

Aceste •cifre oglinde9c sohilmbăr;iJ� i n·,c flv:enite în a.gfli1ouLtură tvnide mecanizanea,

chimiza.rea, i rigarea ş.:a. a�u permi s c re?tcrea produc't�vităţii IlHIII11C ii, în acelaşi
timp un număr important din lucrătorii ogoarelor indreptîndu-se spre ramu
rile n�rnook
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Forţa de muncă, constituind o parte a avuţiei n aţionale se i ntegrează cu

p ri o ritCI!te şi în .mod ef•ic·ient în ca1drul fCI!cuorilm de pr.oduoţie. J\JceaJSită �ori
tate nu p r esu pune îmă ruperea ci

mice În care

se

de

cei1lalţi f1a1�ori, de

i

oo nldiţ i1 l·e

socia1l-econo

d ClSlfă:şoa ră crearea bun.uri1lor mater.iale. Bste ştiut că uni'Va,tea

dialectică a tuturor factorilor de producţie presupune i nfluenţarea şi intercon
diţionarca roc �pmd , .mijio<l'ce 01ptiimc âe realiza re a fiecăruia .
Tr<l'duceroa în v ia.ţă a prog!ia�nm·lui

bo flalt d e cel de-a'l X...1lea Co111g res

el a

al P.C.R., crearea unei economii avansate, a unei industrii şi agriculturi mo

derne, cap abi l e să satisfaiCă cerinţ1e1le me re u spo6te ale rocietălţi,i ooci<lll�ste mul
til ater a·l dczV'0'1tate, i1111 pune, ca o n ec eSii't<lite obieoti•vă, 9porjrea p reoou pă r ilor
pentru folosirea cît
ţiei

mater i al e ,

acestora.

ma i

.

ef�cienn:ă şi deplină a f,wtorilor şi cond:iiţi�lor prodiulc

îmhi n1area di:aloouilcă a latun1or c alllni'tati�e ou cele calit<11ti<Ve a

1 . Progresul tehnic şi principalele schimbări în structura forţei de muncă
din agricultură

În agric.ul·tur ă , ca şi în ccldahe ramuri ale p roduqiei ma'teriale, progresul

tehni'c şi Ştiinţilfit Îmb.roJCă fom1e vari<llte dare se CO!liCrettzează În OO�inerea de

produqii calitMi•v 9porite cu un consunn de munJcă oît mai red!us. A<gr��culnura
este si ng ura ran11ură care î n procesul dez<VlOl tăr ii sa.J.e d�berează forţa de muncă,

în raport cu intensitatea cu care se promovează progresul tehnic tn prod ucţi a

a'gr i,col ă .

PI'ogresul tehnic în a.g ri,ouihură e9te o ca.uză şi toroda·tă un

efect al

in

dustri'a!lilzării, al creă ri·i unei p utem �ce baze tehn.i.co -un ater i a,le în ţal"la noa:stră�

Industri alizarea socialistă se desfăşoară în condiţiile puternicei revoluţii ·teh

nica-ştiinţifice contemporane şi pl"lin ea însăşi are urmări ce se reflectă profund
în sohinnbă.riJe d in stmct.ul"la fo rţei de m u ntă din ag r.ic ulltulfă � Ca .urm'aTe a

g l"aad u l u i de mecanir.are, amomat�zare, ahimiZiare a unor procese de
9C m an�festă tend inţ a de SJCă.dere a nlllm ă rul,ui celor oaupaţi în
a g r.i,c uku ră , pe de o P<Ute, i a r pe de ahă pal"te, dulce la înilocuirea şi apariţila
unor noi pi'ofesiuni mtiii1c-iuoreşti. În dlecen ii1 e u rnnă•toa.re 9C poate înt revedea
că i·111dUSJDrializar.ea pmceselor a:g riloole va wm9Fo.rnn a activiltla'tea omenmscă
Î n t r�un t·ip de mu ncă c o1111plex ă tehnilcă, ingine relaiSc ă , că ex.�stă tendinţa de pe
acuma de trexre a p r i·nlc-i'pa,lei 1111<l'se a munci1 umane di n faza die pl'1(1găltire a
proc' ucţiei, în cea a conducerii tehni,ce şi a cercetării.
TraniS!fonmlarca socia li·stă a a�gri1aulturi•i a dUJs l'a sahi1mlb area sta'tlllltiUlui so
ciaJ-pO'l,itiiC şi ec onomiiC al ţă.rătn�mii. Rel�ţiile de proO'Uioţie n'Oi instJaurate la
sate prin procesul de coopena�tivi za re a a g r ilcult.u rii , Î.noorile petrecute au dec reşter i i

muncă aJgdoolc

zs•
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tenminoa.t 90himba.rea 11olu.Lui

ţănanUJlui în societate, punîoou-şi amprent•a asupra

m icr<lljt!ruotturiLor sale �ociale. Mălrurile referitoare la ,perfeqio111area or•ganizări i ,
pl anilficăxii şi conducerii agri•cu�'uurii, c rearea cons�liri•l•or inte!'looopena:ti•ste oferă

noi pos�bilităţ'Î.

.de valorutfioarea iniţiativei .creatoare a ţărănimi.i, arcl:t în l ua•rea

deciziilor, crut şi În sol·uţ ÎOna rea S<tl'ICi.n.illor C0.111!plexe ale edifidrii unei agrl
C·ultu ri moderne.

J\vlîn,d în vQdere conwlexitatea acestei problem e, în cctle c� urmează ne
vom referi doa•r l a oî.t·eva aSJpocte ale prÎillcrÎpaildor S'C;1-illllbări În structu ra for
ţei d� mlllllcă din agrocultturn j udJevului Bra�v, Înlooosebi a celei din coo'Pera
civele a:grocale de prodll!C�ie.
PrQigrerul tdm� CIJC't)ual creează o put ernid mob�litate socială şi profe
sionla•lă a popu laţi�i . Tr:alliSformarea rociaJHstă a agri'CuLturii şi mec ani21area
trepta.tă a muniCii a·u detel'1m1.nat apariţia .unui eXJceldem de f•orţă de muncă în
mediul rural.

Industri:aliz1area mai intenJsă a Judeţului Braşov şi ex!tinderea t reptată a
proceselm de munJCă indu�r.roÎiallă în agr�ou•llt!ură, .au fost ÎngoţÎlte de imiPo rtanre
schilmbări de ordrin cantitla.ti v şi calli•tat·iv î n utilizarea for�i de m unc ă . Ca u r
mare, s-a îmbunătăţ'iit md�cal r apo rt u•l dimre popuLaţia oc.UIPată în industrie
şi popu'ia.ţia oc up•a tă în aJgrÎicuLttu.ra jud eţ.ului de la 14,1 l a S'ută La 67 ,O l a SlUtă
cît reprezenta in 1 930, la 48 la Slută şi respootiv 1 7 La Slută în anul! 1 970.
&te edifi>oator şi fa'pl!Uil că în anul 1 970, la 1 00 hocrare teren agricol re
veneau tn medie pe jud�ul B raşov 1 3 rooper ator i faţă de 47 clt reprezin tă
a.cerastă medie pe ţară. :\ c resout rorodată ponderea popu l aţiei ocupate în
sfera prodiuqiei materialle, ajungind tn anu l 1970 la peste 87 �a sută, ceea ce
r

o

exprimă un fenomen pozit iv, logi•c , dată fi�nd impo rt:an\)a hotănîtoare pc care
o

are

munca

în

a.ce!a�stă sferă.

Scăderea în�altă a număruLui de pc11ooanJe ocup31te

totodan:ă, a ponderii acestora în tot1a1l ul forţei de muncă din

În agrioul•tJură şi,
juideţ în conidiţiil.e

creşterm produqiei Cllg rioole, a imroduiC'erii teihniiCii noi av.ansate şi a ridicăr:ii
oomintue a .prodoctivităţ.ii muncii SIOC'Îiaile denwlllstrează di,striihuirea m1ai judi
cioelliă a forţei dJe muncă între ra!InJUril.e economiei j uldelJuw•i şi, tonoda'tă, mai
completla ei l.lltÎ.li'Ziare în agr.�cultură. De llisemenea, S1C reHeotă poz itiv <11supra
dinamicii v enituiluoi IllaţÎIOilaJ., a produs ul·ui socia:l şi a �poririi proodocr.ivităţii
mun�eii, oare

eiSite mult

ruperioară în industrie şi în ceilelaihe ramuri neagrooole.

Od<11tă au mut.a:ţiile inte11ven�te în strulenu !'la forţei de mUilJCă

în

industrie

şi a,griaulhură, au <liV'Ut loc schimbări esenţÎJale şi în oolmponenţa f.iecăreia
acesre

ramuri.

Modif,�cărilc

în

conţ1nutlul forţei de muncă

d'in

din

agricultura ju

deţuLui sfut detJemnÎn'ate de tnan�sfor1mărnle g()'Cia�Îiste care au sah�mbat str uc

tura socilaJ.ă a pcllpulaţiei

a10tirve în mod

rad'Ît-aL DaJCă în anul 1 950
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o foJ'Irniau gos;podă r ii le indirviduail.e, iar În 90000 ave::t o prorudere sub 6%, in prezent siwaţia este cu votul al•ta .
A�>ufeJl, la înteoputul am.11lui 1 97 1 , din popul aţia juldeţuJLui OCI.llplată în agrilcul
vură 66 la sută l·ucrează în coope�ativelc agri·cole de pr<:ducţie, 1 6,3 la sUită
sînt ţă ra ni cu goopodăl"ii individuale - în sare sit.u•are în zone de munte 1 7,7 Ia sută din popu1l•aţia ocupa tă revine Întreprinidedlor agri�olie de staJt şi
staţi.uniilor de mecanizare a rugciculturii.
Crea•rea m a ri i induiSitrii roc ialil9te în ţara noalstră a permis introdocerea
cuccriri\lm p rogresului t·elhnic în t o ate ramurile eronomiei, oferind şi pentru
agri•C'lthmă o g:amă varia•tă de mlaşini, UJtiLaje şi ahe produse. Extinlderea trep
tată a p rogresului teh n i•c , creşterea c ontinu ă a gradului de pregălti re profelstiO
n a l ă a oamenj�Jor m u niCi i , sînt o parte din fa1eoori•i oare au pet1mis ca odată cu
rcducereta populaţiei a grioole să c rea'ie ă şi p roduicţi'a , prcductiiv'itaooa muncii
în agricu:hmă . Făcl'nd o rompa.rnţie ou anul 1950, în anru l 1 970 prod'lllsul so
ciali şi ven iltul naţional ce reven ea pe o persoană OC'I.IIpată în ag ri1cuhura ju
deţului Braşov, efla cu pesn:e 1 30 la sută mai mlare.
din p01p'U1aţ•ia activă agr·irolă

ml socia ltst

·

Populaţie activă pe grupe de vîrstă şi pe principalele ramuri ale economiei
naţionale la recensămîntul din 1 966*
Tabelul

Total

Total
Din care :
- industrie
--- construcţii
- agricultură
· - circulaţia milrfurilor
-- învăţiimînt, cultură
şi nrtil
- ocrotirea sănătAţii ,
asistenţe sociale şi
cultură fizică
*

.

nr.

- grupe de virsti -

- procente -

1 14-29 ani 1 3�44 ani

45-59 ani

1

de 60 ani
şi peste

100

31,1

3 7 ,3

22,4

9,2

100

37 ,4

4 2 ,9

1 7 ,7

2 ,0

27,9

34,3

24 ,7

13 ,1

3 5 ,5

4 1 ,2

20,7

2 ,6

27, 5

48,0

2 1 ,5

3 ,0

100

43 ,2

100

28,0

100
100

100

3 7 ,2

4 5 ,7

16,3

23,3

Recensdm intul populaţiei JÎ a l locuitorilor, voi. 1, D.C.S., 1 968 , p. 1 7 .
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Din swd�ru:l ii,te ratu r:ii de gpecia:lit1a te şi din �h�mbul de pă reri

n1.1111reroatSe carlre de conlchocere de 1a !Oa'te

s-aru conturat o serie

care î m r ..,u n fd sau ahUtl aru l eg ăttiu ră

avut cu

de trăsă t uri

cu ca l'itta;tea forţei de muru:ă. Se desprinde
îndeosebi tendinţa menvinerii În ooope rat ive a pon!derii papubţiei agrilcOile din
g rupele Înl3.intate În vî1.1Stă p recum şi a ponderiJi JX>'�lra,ţiei de sex faninin,
care duc la un proces continuu de îmbătrînire a

forţei

de muncă

şi de

creştere a populaţiei de sex feminin ocupate În agricultură.

Pr�l de îmbăttnnine a forvei de mru ntcă în a.cest domeniu se despri.nde

co� pregnan�ţă dacă comlp'arăm �ttuaţia

xilS1tenlt ă din 31grirul•t1UTă din <OCe9t pu nor

.e

·de vedere cu cea existentă În al·ue nalm!uJri ale eoonomiei naviona!le.
Conţinutul datelor cuprinse în tabel evidenţiază situaţia nefavorabilă a

calitătţii fol'ţei de muncă din Olig'Ăioultruiră. AS'tlfcl, ponderea pe rsoan<etlo r tinere

între

ani esue rnuh mai r�să dec6,t pe a'lllsa:mib1ul economiei şi pe fie

1 4-29

care 1"3JI111\.l•ră în parte: indu.strioe, ci roUtltaţi'a mă.11fuĂ:l'o r, învăţălm1nt, cuhură şi
a rtă . De alsettnenea, poputliatţJia atctti rvă Î111tre

30-40

ani e9te oea mai

redUJsă

faţă

de toare cdeliaiLte rwn'll!ri aile e<oo nom�ei, în timp ce pondere a pQPUlaviei de
ani şi .pie�Stle, eStre cu
şeşte

6,5

60

la g]_ită mai riidi1cată cJooî,t media 1pe industrie şi depă

cu 42 1a 9Ută meidÎia pe Întreatga

economie naţională .

Din inve9t�gaţii<le

fărute în a.ceia's.tă dire1eţie, reZ'll•hă că procesul de îmbătr:înire şi ferniniz<are a

forţei .de munJcă În aJCegr domen�u oominuă să se a<dcenltuteze şi În preZ'ent.

Dată la nirvelul economiei naţionale proooWil dle mdc011ni zare a aJg·rÎ.CUl·nurii,

de .redu�Cere

.a

fooţei

de

muncă tn e11grioohură şi de creştere a aloosteia În ra;mu

riile neatgricole se desfăşoară oarooum planif�lcat, în anlllmitte zone geografice
Se proc:liU!c unele neJOOiliCOrtdanţe GU p ri'VlÎte la CUiprinJderea f1orţeÎ cre muncă.

Acest fenomen a'Pare

au

.p�anţă şi în agrioohuna cooperati�S>tă din

deţul Br'ai$ov. Bunăoară numai În perioaida

ace9! seavor s-a reidUis

rub

v1nsta de

bă11baţi şi

40

28,8

cu

8401

ju

1 9·67--1 970 forţa de muncă din
82,3 },a sută erau per90ane
în ahe seoooare 7 1 ,2 l a sută erau

pe11soane, din care

de ani, iar din cei ,pileeaţi

la wtă fam�ei .

.Situaţia amintită e�de,nţiază existenţa unui proces selectiv, influenţat de
ca<litatea forţe1 de
şi

m

unteă neooS!a ră ramuril,or ne.agritc.dle, de ni•vel•ul de in:str.uire

de mă·rÎimoeta veni1turilm.

B�e bine Cl\.lfl:OOC<ut fat�Utl că Sipori•rea forţei de muncă din ramll. lrile nea

grioole e!>te

oo

p roces ob.iec:tJÎ v inlervti,tabil şi progresÎ'st; dar daleă privim însă

redUtcerea popuilaţiei <11gri.oole, îrucleoStebi, pe sea1ma

c

elor tineri .şi de sex

ma•scu

li.n p rin pd9ma n·eVIoi'lm forţei de munle ă d� n alte seoroare, <ilceaS>ta îmbrac ă şi

o lauură n�a!m,vă: Mai ÎntiÎi de tloalte, că ramur:il'e neaJgri<cole , pen1tru a- şi aco
peri cerinţe!Je de c�tere a . forţei de muniCă,

aJtratg aJCel-e per90ane ca,re pot ră•s-
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ale prodUICţiei, rar în a:l do�lea

rînd, redu
anu

c e rea popUila ţi ei agrioole şi modifi,Ciarea !;trutc-t ul"i i aJOOsreia r�dilcă ilintp!Ji1cit

m i•te problenne, legate de o·l"�aniz<area prod��ctiei şi a mun1cii în u nill:ăţile agri
cole. A nal,i zî'l1d dările de 9eamă 9tatist�ce a'le coopera'tiVIelor agrioole de pro
duqie de la sft.rşi tul an!u·Lui trecm, rcZ'uJ,tă că peste 62 l.a sută di'l1 cooperato ri
a pţi de mun1că di'l1 j•tud eţ�ul BraJşcw sint fenn ei, �ar în und·e u'l11tăvi po nde rea
a'CeSitJora estle şi mai mare. Problema ce se pune cu pr!flgmmţă etste de a inter
ven i mai opiera·uiv prin mecan�zarea proce9el'Or de muniCă mai grele, prin mai
b una o rgan�zare a pi"od uqi ei , a muncii, c rearea u.oo r activit�i specmice pri
vi11id util i 1.1a rea perunanentă a forţJei de muncă eJdsrentă la sa�te. Pe 1i!lllgă greu
tă ţ ill e la ca•re 111e-13Jin referit p ri vinJd calitarea fo rţei de muncă din c0101peratl:vele

agricole, sînt încă minusuri în valorificarea eficientă a cel ei existente - pro

blemă a 9upra cărei•a

ne VIOm

refer i îorutr..ounu:J di'l1 .p a rag rafele

Din a n•a l i·za aloelsuui fen01!11 en

că în

oondi�i,Je

coopena·ti'stă

.se

se

deSJprinlde

u r măroa re.

şi o ahă condl!!Zie, şi anume,

jollldeţ u lw B naşov, uinide dem 9i,tatea popul aţ ie i din agrin�o1tJU'l'a

redlJioe

mai

in'ten1s

îndeosebi p rin

cUipri'l1derea în ailte sectoare a

b raţelo r de rnu111Că tinere, se cere ·c u aru·in:ate să se in�roduică mai ra:pid dpul
de pr og res tehniic ·care elconom�'selşte munlcă În mălsură să r:ildJiloe oooper:ative!le
a

gri1co l e de p rloduqie mm sînt

Î'I1ide<o9ebi

ce1e d in ZIOil:a Fălgă•raş şi Rillpe'a.

La îmbună-tăţirea a;c"!>tei stă ri de l·ucru ar oont!dbui creşterea grad ului de

meoanizare a lucrăriloor,

gurarea

u nor

so�uri de

uuulizarea mari ridricată a ÎTllgră�ălmimeLor Clhmn1ce, a;,si
seminţe superioare

ocurtă.

şi

cu un grad

de vegooaţre ma1

Con siderăm, de

.ao9elmenea, c ă este necesar să SJe i'l1tervm a cru m'a•i muln:ă
la mooani•z<a·rea .li\.IIC·ră•11ilor din :wotehnie - ooctor ou p ond ere în
sem'!1ată În agr�cull t ur a WO!peratiiSJtă din j uldeţul Braşov - lllllde este OOU!paltă
o ma re par-tie di'l1 f10rţ.a de mun!Că exil9tlentă. Pe111tru a 11110'tliiVIa mai i.n detdiu

ra:pild� tatle

această afirmaţie, am dori să .ară•tăJm că în anul 1 970 la oooperaJtilvde a!gr�ole

de

proid:ucţ<ie di'l1 efeouiMul de 52.300 anoimale mJaori, 111Uimai 5 .200 .se adăpa��.�
vaci furajate nici una nu se mulgea me

p ri n i nstalaţii automate; din 1 9.787
can.i·c ; toate

cele

1 09.497 ovim: e!'la.u nuruse ma'!1uoall, ia r din 494 grajduri exis
mec a nic de fu raje şi re21�duri 15•

tente, d oa r în 38 ·Sle amenaja9e tm'l119p OI"ttd

Din investÎigaţii·le făn�re în a1Ce9t SC'111s, s-'a oontrurat cerinva unanimă oa

agricu1.tu•rii j·udeţ��.�lrui să fie fă·oută ţinî.I1id seama in mai mare mă
su ră de co ndiviile coniCrete din fieca·re zonă şi u'!1Îitlate, de .profilu·l acesteÎ!a şi
de s i tuaţ ia forţei de .muniCă - d�9pon ib i J.e sau d�foioi•t:a:re. Susţinem ideea elabo
rării unui program coo!'ldonat de di rij a re a forţei de murucă din mediul nural
mecanizarea

1 5 Date calculate după statisticile Direcţiei judeţene de statisticA , Braşov .
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care să coreleze necesităţile industrializării cu cele ale agriculturii Î n ceea ce
priveşve volrurrnul şi caJi•UaJtea forţei de muncă.

În p eri oa da 1 97 1 - 1 975 vor interv en i schimbări calitative În folosirea

forţei de .mund,

ca urnnare a creştlerii maJÎ �a,p:ide a nlllmăl"lului de sala·riaţi în
ra.pont cu c reştle rea pOipl.ll�aţiei (20 h suită DOilllp aM•ti•v CIU 6 La sut ă ) ; se prev ede
ca ponderea salaria:ţi,1or în tJotallul populaţiei ooupa� să c•reaJ�ă de la 52,6 la

&ută în 1970, la circa 60 La &Uită în anul 1 975, revenind, la sUrşitul cÎiliCÎ!Ila-

1u1ui, 285 ga•la.11ia:ţi la 1 000 loouirtori OOffilparativ

ou 252

în a.rt�ud 1 970.

Creşterea numă:rullui de &allari'arţ.i cu incă un mi1lion in acuua1ul cincinal,

va fi realizată din .�po rul n>auuraJ. aJ. rerufiseror de mWliCă şi prin a•trage

l

rea

po

pu aţiei d'Îisponă.b�le din a:�uJ�t�ură. Ca urma·re, se va îmi::Jună:tăţi în continuare
raportllll din·tre po.puLaţia i.nlcbUistrială şi a:grirolă.

Dezvoharea proceselLor de

mUlliC ă

dÎIIl agric·u!Luură .pe baze ioou:striale va

duce la creşuerea numărului de muncitori şi
ţiei ooUJpa:ue, felliOmen

de o

mare

la sdh�mbarea

st;r.uJCturii popula 

�f1mţie soci·a!lă şi politică. În agriCUil

tură, ooncomi.JtJen.t cu retduoerea nUJmărulrui şi poi11de11ii ţă•r�anilor va spori numă

rul muncitoriJ.or OCUiJ>aţi în a-ct ivi•tă·ţi'le indtustri'aile din

a:ce

astă ramură.

2. Transfonnări în structura socio-profesională a ţăranilor

conomi ei sub i.nFluen� progre�mlui tethniiC şi
deter�min M în ţara n1oa:stră depilasă•ri
semnificau� in S'true•tur.a SJOcia:lă a popul1aţiei, în co111f�guraţJia ei profesională.
Caralcteri:suilea dominantă a mobi'l�tă,ţii sociale şi p rofesio nale o ar e sensul
ei asoen�dent prin ri.'Clica•rea roLud.ui �ocial şi profe9ÎI0I113. l aii celor care se mută
de la u n grup social la a•l,tJUI} , de la o o:cui)aţie la alta, unmate de p rcgă,tirea
p rofesiona lă necesară şi de riidi10area gmduilui de mstruire gener.a:Iă .
I n oa:dml mobi!li•t ălţii roci,a1le se ev�denţi•ază p reg.nant depl'a•să ri•lte popula
ţiei din mediul r.urla:l în mediul urban în I'I3JPOI1t cu gnadlul de deZ'VIOhare a in
dustriei, pe mălw·ra cooperati<vizării şi i ntriodUJCerii p rogresului tehnic în agri
culltmă .
Am do ri să evUdenţiem unele aspdOte a:le mut!aţi!Îlor soci•a:le şi pmfesiona•lc
care s-au produs în rlnd'llll .pop ul1a ţiei mrale di.n j,lJJdeţul B raşov.
Prin lărgirea conrtinuă a C31pa:cităţi1ror inld'lllstrÎia!le ,ale judeţuilui
ca d.:!
alnfel pe î ntreg teriltJori.ul ţării - s-au creat noi loou ri de mun!Că, oare a:u de
teruninat ca o parte În'S'e!lnn:3Jta a sporului de sdaria:ţi să p rovin ă din popula ţia
DezVIOltarea muh�laterailă a

oa unmare a induistrh1li:ză:rii

e

oooi·aliste, a

-·
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cuprinsă în agrirm1kură, m odi,ficin�d substanţial raponnul dintre populraţia ur

bană şi popul·aţi•a rurală. Potriv i t dartre lm re.:enJsănnintetlror d in anii 1 9.'- 0, 1 94 8 ,

1 956, 1 966 ş i a ev�denţelor p rim are din 1 970, rapo rtul dintre popu lra ţia rurală

ŞI urbană s-a modi.firca·t in fe lul următor.

Populaţia din mediul rural şi mediul urban din judeţul Braşov,
în anii 1 930, 1 948, 1 956, 1 966 şi 1 970'�

Tabelul

.. 1 Mediul rural

Populaţia
Tota l

Data

nr.

1
1 Creşterea
populaţiei
% faţă în mediul
rural
de
1 930 =
total
= 100

Mediul urban

Nr.
populaţiei

% faţă
de
total

Nr.
populaţiei

29 dec. 1 930

265 .4 14

1 97 .334

74 ,3

68.080

25 ,7

100,0

25 ian. 1 948

300.836

205.396

68 .3

95 .440

3 1 ,7

104 , 1

Z I febr . 1956

3 73 .94 1

177 .956

47,6

195 .985

52,4

90.2

15 martie 1 966

442.692

173.531

39,2

269 , 1 6 1

60,8

87,9

473.8 1 2

176.365

37,3

297,447

62,8

91,1

iulie 1 970

6

* Date calculate după statisticile D irecţiei judeţene d e statistică , Bra�ov.
Mod�fidrile rezuiLta,te din aJOOst rabd sint evirdente. Dad in anul 1 93 C

populaţia rur;ală a j'ludeţului B ra•şov r�p re zre nta 7 4 , 3 l a sută, iar populaţi:a ur
bană 25,7 la sută, in anul 1 970 ponderea populaţiei rur ale rep'rezenrua 37,2 la
smă, iar cea u rbană 62,8 l•a sută, fiinrd mlllh Sl.llperioară mediei pe ţară.
DeplaSiarea forţei de

mooiCă de J.a sartc că-tre orarşe şi, irndeooobi, că tre in

dustrie este însoţi.tă de o pult ernircă mobili,t'are sooi'a'lă, caTaJOter:izta'tă prin t-re
cerea de l a o clia1să La alua : din ri ndul ţărănimii .cooperatim
pa r te trece În rîndul c'laisei munciuoare, iar unii

din

leoctuaiJilor.

cea mai

mare

ţă r an i trec in rîndu·l inte

Fădnd o comparaţie cu mutaţi�le inrtervenhe irn caidru•l mediul•ui rurol,

numai

Între ultimele recensăminte iese la lumi nă acest aspect.

În anul 1 956, strurctJu ra de clasă

soc

i o- pro f es i,onală a locuitorilor din me

diul rura l al judeţului Brtaşrov, se prezenta as·tJfcl : din tota•lul de 1 77.956 lo
cuitori

activi

ai

satelor,

57,9

la sută erau ţărani

cooperatori sau

cu

gospodării

ind�viduale, 3 0,3 la sută n'luncitori de profes i i difer�te, 3,5 la sută meseriaşi,

cooperator,i şi parti�ulari, iar 7,5 la sută erau imeleorua'ii şi flll ncţionari. În

interv'ailul dintre recenrsămîntul 1 956- 1 966 s- a u produs în semnate modifică·ri,
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a�tfel că La gfirşiwl anului 1 966 st mct•u ra de cla.să şi !>ocio-profe9ională era
următoare�a: din 1 7 3 .675 locuiuo ri din mediul l'IU!'1al, 4 8 ,9 La SJută e 11au munci
to ri - mecan i z�a tor i , şoferi, electnci·eni, co ns�ruc t o ri saJU cu•prin�i in u n i•tă ţ i le
induS'tri·a·l� din mediul ru ra·l , D,S la sută enaou ţ ă 11an i cooper a to ri , 7,0 la s ută
c u go gpod ă ri i inodli·v�dua•lie, 3,8 La Slut ă meseri•aoşi �n coope raţ ie sa·u pia rl i c u la ri,
6,3 la sută intelecuuali ş i f•u !11Gţ�on:ari, a.ceş.t�a din li!I1lnă reiduidnidu-se c u 1 ,2 la
s·u t ă În p e ri1oalda la care ne referim , prin Încadrarea lor În a�crti vi•tăţi pmd'lK
ti v e 16. Toate aoe9te ci.f•re vin să îm:ăTelaSJcă afi l'lln a ţi ile nooa9tre legate de efectele
in.du9trÎ!allizăr:i•i a•S'lllp ra schimlbări•lor În stmoru ra forţei de muncă din a•gn
c u ltură .
Paralel cu m odi f i,ca roa locu'i.ui şi pon'der i i unor cl ase ŞI cat ago ri i sociale,
în cad rul p op u l aţilci aonirve din meidillll mral s-·a·u produs t ran gf;o mnă.ri inr'!lpor
tante referitoare la statutul economic, social-politic şi socio-profesional al
acesuora.
Evi1dent, tranSifel"ul ma9Îv de l'a o c a tf:!gorie socială l•a aha s - a p nodu s prin
c rea rea unei d�9pon�lbi•l ităţi de fo rţ ă de muncă ţn .mediul rur1al, d etenmi naotă d e
cooperativiza rea şi nreoanizarea agriculltu rii, c•are a fo91 atra•să în atlte sec toa re
neagri cole, dînd naştere mvgnaţiillor masirve din mediu'! rural spre med�ul urban,


de însemnlate ·modiJidri în viaţa marerial!ă şi spi ri•uuală a acc!>tiora.
TransformăĂle rcV1olruţion•arc oare au aV1u t loc În ţara noa9tră, coope
rari·viZia'rea a.g ri:cuhuri i, riumul şi ampl.oarea pro.grewl u i tehni·c, au determinat
mll'taţii În st!1Uctur.a şi dÎiililalm ca pmferu'lo r, a ocupaţiilor, în f·o rţa de muncă
rămasă În a.grÎicu1u r ă . S-au pi'OOUJs Sloh.imbări radioaile în ori.z·ontu l ştiinţific,
proft:!sÎon al, politi'C şi ou1LtJU•11a'l al ţărani:loor, ool11Cr·eu�Z'ate .prin [iorm!area unor
convingeri ş.i sentimente n10 i, tnv i n,ge rea unor prejudecăţi şi tr.a�diţii înveohite.

însnţ•i:tă

u

Ţărănimea cooperatistă este permanent supusă unui proces de profesionali

zare . . Munca deSifălşu ra.tă dup ă metJode şt1inţi;fice cu maşini şi un�hc tot mai
p e r fe qi on a te În c aid r ul fel'llndor sau b r�gă z i'lo r specia l izate peOitru anumite
c uhuri şi socuoare <��gr:are san.1 Zloote!hn�ce , deoemnină profesiona!IÎZ'ar:ea ţ ă răn imii
şi SIOhimbarea profillll11ll i ei ocupaţ�onal. În condiţii'ie apli'Că rii pe soară la·rgă
a prog resului tehni·c şi a inotensoif�călrii pmduqiei agri.oole se adînce�te diviziu
n ea mu nci1 , creş te ponderea ac.tivi•tăţii ca<liifi ca·te şi a neceSianii'ui de specialiiŞti
anume pregăt i�i p ent ru u n seot or s a u altu l .
Alşa�dar, ţă ra u'i de a st ăzi mt m ai e9te ca cel! d�n trecut, "universal", pri
ceput la toate IllJUncile agr.ÎiCiole, pra<lt'ÎIGaJte în miiOa lui goSipodă·rie d up ă reguli
primi·tive moştenite şi cu m ijlo a-ce rudimentare de lucr u. Struotura g rupuri1o r,
a vîrud stabil�ta·t e perm anentă , sol icit ă mume!'IOial� meserii apărute in agriCldtu ră ,
indivi!dualiZiînd profesii ca : produdwr de cereaJ!e, leg'lllmi'c U'loor, pomic ultor,
n

18

Date calculate după statisticile D irecţie i judeţene de statisticii, Braşov.
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mooanilc

a gri�o l, tra.otorÎ!9t combinier ,
ri·d�cat din do1111eniu1) re'lptectiv pentru

zmnehnician ou un graJd de cunoştinţe
apl i1ca roa şnii•nţ�fid a p C1oce�el or fizi1ce,

chimice, biologice, care influenţează producţi::t agricolă. Profundele transfor

mări socio-<profes;una.Je ale pop u l.a.ţiei din mediU'! rural! sînt at Î•t rezuluatul pro
cesul•ui de indmtrialÎ.zl<l!re, de păltl'urud er e a la.turilor p rog resul•ui tehni-c în agri
cul uu ră , dt şi al dczV'Oltării COI111plex e , multilla,temle a ag ri'cuburi i .
Pretutinldeni se observă o t·endi,nţă de �po r ire a rolului cuno ş tinţe l o r faţă
de cel al dep ri r.d eri'Lo r care se Îfii Sl\IŞCISIC de ţărani În aouvitatea practica şi
prin p regă-t i roa Î11 cursuri ag rozo·o·t e1 ni ce, sau cid1uri de le c ţ i i �i i n forma ţi i
agri-cole.

Modi-fi;cărÎ!lc ca·l�tati ve c.a re s-:au pro'dus în rî.ndul ţărăni1m.i i cooperati,ste

prin mecan-izarea pwcoselor de
au

dus

la

creşterea

tot mai inten•să a

producţie

prodtllc tivi•tăţii

şi Siptlcializ:aroa ma·sei de coope ratori ,

muncii

soci ale,

permn ţ înd

introducerea

ştiinţei În praJCti-ca a;gr:Îicolă.

Are loc o dif·erooţrere

<>oo�ală prin

ac onda rea de statJu-t sup erio r lowitol'Î

lor cu cahfroa re oohnoid, ca : meoan:i 21a:.-or-i, ohi:mişti, tehn icieni

<l!g>ron'Dmi, me

dici veter-inari etc. In nou11nero a•SiC o:azii, cu pi"i lejul pai"tÎicÎ!p ă,ri i la a�dunări ge
nerale din coopemt:iveile aigri�)ole de pnoduqie sau ahe înt!"uniri publioe pe di
ferite tame, am conS't'atla· t c ă s-au produs nllodi,f�cări esen ţ �alle şi c1u p r•i vi re la

apreci er i le de pm<>tÎig iu .<.au su,�-cese rema rc ate. ;\Jp rec ier i'l e făcute în t re:ut că de

autoritate mai mare se bucură cel mai înstărit, s-au fundamentat în prezent
pc t�neiuri obic<cm·ve, În semul că acel care este mai harni,c, ma i
bucură de p reţ uire şi !>t �ma masei de cooper ato r·i , aco!"dîndu-le
s'.atut cu reSJponos,ab iti't ă ţi s oci ale �po r it e .
Procesul de

pr�găti·t,
a�:e9�ora

se

un

tna.nsfol"m:a.re rocia l �stă a satu'lui a duis la SJohiinlibarea stat:u

tu\.ui eoonomic şi social-<politi'c al ţ ă·răn �m i i , la rid:�oarea nivellliLui ei de cuno
ştinţe cultural-ştiinţifice; deşi rîndurile sale

se

reduc

continuu,

În

acelaşi

timp, vin în ag ri:c uhur ă inteleotua\,i cu p r eg ăti re sliperÎioa,ră sau medie tehnică.
T r ansfonmă ri le rev'OluţioTJare ca re au avut loc la sa�tJe, pr:OIOOSI.IIl obieC't'Î v

d e cu-lt.uraJ•iZ�area maselor, ca şi impli:oaţiilte r evo luţi·ei tehni,co-ştiinţi,fice co n 
tenl!pora.n e, det ennill ă creştcrela numer kă a imeleotual�tăţii, a r ol•ului ei în me

d i ul !"ura!. În oomunele judeţul:ui Br aşov în anul 1 970 îşi desfăşura�u activita

tea 4.986 intelec-tuali, d in care 1 8 6

i ngine ri ,

1 946 Învăţ ă•oor i şi p.rofe�m ri , 6 3 4

tehnicien i , faţă de cil"Ca 600 i noel ect u.a�li ex�sten�i în anul 1 93 8 . ·fo�odMă au
avut loc înn-oiri În f uncţii'lc s oc i.a le a le a�cestora, 9pol"in'd <JlpiOntul lm în organi

zarea p r oduq ie i şi a .m unc ii , cît şi în în t reaga viaţă socială a sM-ukri coopera
t iv i z at. Modificări important e s-au p nodu s , de a,sCimenea, în diversificarea ac

tivi•tăţ i i intelectua�Lilor, pe de o pa rt e în struotura pr.o fe!>io n�al ă a acesto ra, 1 a r

pe de

altă parte În

i ntegr area lor tot mai muh în mediul roda! reSJpeotiv.
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Nu se poate însă condu7.iona haprul ca tn locaJ.irtăţi11e r u rale din j udeţul

Braşov ar fi satisfăcător numărul 1de intelectuali, mai ales a celor cu studii su
perinare şi medii tehnice. îndeoS�ebi la cooperativetle agriocole de produqie se
simte lipsa acută de cadre. cu pregătire economică. In C.A.P. există doar con
tabili, mulţi d�n AA:e$tia fi in1d slab p regăti·ţ i, iar abS�enţa economişti'lor lipseşte

unităţile c oopera t iste de ana'li;re prof.unde a fenomenelor ce au loc în vederea

stabilirii cauzelor şi alegerii variantelor optime. Sînt de asemenea puţine cadre
cu studii medii tehnice agri•cole, numă rul acestora aj<unJgînd doa r

ca re

la 40,

din

nlllmai 3 zontelhni�ti, i 6 veterinari etc. Această �i-tu:aţie fie refrleotă n e�ativ

şi ÎR niveLul scă7.1llt de pregătire a celm din conducerea ooopera·t ivelo r agri<cole

de prodU<:�ie. Aşa se ex'P i ileă ftapt ul că din totailul p reş edinţilor doar 3 au studii

superi1oare , 10 liceul, 32 cu r!>mi de scurtă durată (pînă la un an), i1ar 27 pre

şedinţi m1 au nici un fel de studii dte S<peoci a1l·i·t ate. Situaţia este şi mai defici

ta r ă dacă avem În vedere g.rodul de pregă,ti re a briJgaiC! ierilor, u nde din totalul
de 247, peste 1 50 nu au p regătire de spt:x:Îia,l itatle.

Din studiul Monografiei j udeţului Braşov tipă-rită în anuJl 1 9 3 8 rezult ă

că în comunele Feldioara şi Stnpetru, la vreniea respectivă funcţionau şcoli

t ehniJcc cu pro-Hl rugrilcoJ 17. Com;iderăm că în oondÎ'ţÎi'le actuale a·r fi deoS�ebit
de U'til ca .măloar una din aceste ş20li să fie reînfwn�3Jtă, aVItnid în vedere n�oiJa

m a re de cad re pentru agriouhu !'la coopera't'Îistă a judeţului. AK:eiaistă măsură, în

soţită de o retribuţie Sltaib ill ă a caidretlor cu pregă•tire mddie din C.A.P ., ar crea

p ramiisa r·i.d�d;rii nivel'U!lui .de cunoştinţe a;grotlelhnice şi ilm!plilcit ar con,tribui la
S'Porirea p i'OiduJCţiei vegeta·le şi an im!ale.
DUipă cum a rezru•1tat d i n exempll'Îifocărille de mai WJs, în repartizarea �pe

c.iali�i:lm, tndeose� în cooperlat•ivele a'grik:lo1e de prod'UlCiţie, au existat şi mai

există duSlproporţii, ooeori mla.ri , care au dettenminlat, pe de o parte lipsi rea anu
mitor unităţi, �toare de a'Pornuil caldrelm de speoial!tla•te, iar pe de a�hă pa rte

nevalorrf.iC�a!'1ea pos.�bi'lit�ţilor aceSltiOra de a-şi fruct�fica tn modul cel mai efi
cient cu.noşr.inţde profe9ilonale acumubate în timpu'l

În cadl"'.�l

mutaţii

care

S'tooii'lor.

prOCieJSIUilui de omo�i'z<are a societăţii noastre au loc diferite

duc

la

ştergerea ldeosebirilor esenţiale

dintre •Categoriile

so

oiale, l ichidarea diferenţdlor dffi,tre orlaş şi sat, dintre munca fizilcă şi cea in'te

lectuală , pe ba�a r id ică rii gra�dului de instnuire whnoco�profesronJallă, spori rea
efi,cienţei muncii policim-ideologi,ce în vede rea fol'lmării concepţiilor înaintate

de�pre mund şi viaţă.

Munaţiiie socio,pwfesionla'le care a'u loc se repe!'loutează
modu1lui de viaţă al o amenilor, ampra ari,wdin:ilor,
17 Ion Podea, op . cit.,

p.

1 20.
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comportaunenoolor, contrilbuind la inten!;i f�carea reLa.�i�lm penoonalc, c imenua
roa oolootivită.ţD}or rmale, ca şi la întărirea unităţ·ii polititce şi sooiak

Meaan izarea a.g.r.ocuhunii detenmină un i111ceput de ad'<l!ptare a n mncitor u

lui rural la oondiţii•le V'ieţii i nd u9tr iaJle, prin trecerea de la s31pă

t r a-cooa re şi

combine,

care modif,ică r·Îtllnul şi coi1ld i ţii·le

de mund,

şi plug

[,a

prerum şi

gr.aJdu•l cunoştinţeLor tehnioe şi mentaJliua.tea, datorÎită rodurcerii depenldenţci ţă

ranu1ui de 00111diţille mediulUJÎ na t u ral . Acti•vita.ooa din in:treopcii1lderile a:gritcole
de s t31t şi staţiun1le de

m

aşini agriteotle co!lJStiuuie

care apropie de aoomenea

de

o formă de muncă produc�ivă

condi•\IÎ·ilc de vi:aţă diln mooi•U'l ur:ba.n, atî-t prin

graJdul mai riditea t de mJelelani.zta•re, cit şi prin I'Mitldu1l de retrritbuire a muncii pe
bază de saJlariu.

Profa-cerile economoce din a®niieuhura roopenativiza.tă determină un pro

ces continuu de profiJLare a unităţilor ooopelialt�s-te, înztestmre cu mij:lioace teh

n ice din ce în ce :111ai variate şi modeme, solici•tJÎnid a·uÎt o amen� cu bogate cu

noştinţe de .culnură genena-l ă şi .profesionailă, cît şi spedaEzarea lor pc oatego rii

de luc ră ri şi a ctiv Îităţi . Dezvoltarea În1SCI1m ată a î nvăţănru nwl u i în an1samblliu
şi, î nd ooseb.i, generalizarea învăţăJJnÎm·urlui de 1 0 ani, langia răr51pindire a învă

ţăJmint u lu i a.groz oooohni\: de ma·să, info111naţia Cl!gr.icolă, puternic.a răispii1ldire a
a:ctivi tă�ilor c ul tu r ale în mediul runal, au m od ific a t oonsideflabil fiz,ionomia
spirituaJlă a ţăranului, modcHntdu-1 t ot mai mult pent nu a face faţă exiogen

tdor mereu spo ri te d in agr·i c u h ura 510Ci�listă. Sînt însă numeroase aspecte care

do vedc�c că atît pe linia e x t i•nd c r �i bazei tahn1Jce m ate riale a p roduc ţ iei , cît �i

în sensul pregătirii profa�i·ona.le a ţăranului sînt rămîneri În unmă.
niur. i r ca so cietăţii socialiste muluilateral deZ"vo1t:ate

cere cu

oa.mon�i, pe Hn gă eXJpericnţa vieţi·i, ind�feront că Lucrează în

ac u �t a te

i111du�t rie

ca

sa'u

agricultură, să stăpînească cuceririle ştiinţei moderne , să mînuiască tehnica
av ansată. Pe aceste coordonate se înoc.riu hotă•rrî·dle C.C. al pancidului şi legea

M.A .N. din

m

a rtie 1 9 7 1 cu privire . la reciclarea cunoştinţelor p rofesionale. în

acest sens, tovarăşul Nicolae Ceauşescu arăta: "in realizarea hotărîrilor Con

gresului .al X..,lea, o deosebită
c

ÎlmP'ort anţă

are <llpil•iCJarea măiwcilor p rivind re

ic larea profesio n a lă a tuuu ro r salariaţi'lor, a9Î,gurî,nJci

atiÎ>t Îlmpnospăiuarea

şi

aprofundarea cunoştinţelor legate de exercitarea în bune condiţiuni a profe
siei, cit şi În!>u:şi rea ellemen;teLor şuiin.ţ ei onga niz ă•r i şi condulcerii soci etăţii " 18 .
i

In felU'l a1cest:a se in!>ti:tuţi,onalizează per f�cţionarea cunoştÎinţdor celor ce acti
v eaz ă în Îllidrustrie, agrrimt.tmă, i nstituvii cu impl�·caţii pozitive asupra eficienţei
m unc i i soc iale .

18 Nicolae Ceauşescu, Expunere la adunarea solemnă din capitală cu prilejul !ărbător irii
semicentenarului P.C.R . , în "Scinteia" din 8 mal 197 1 .
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Folosirea din p 1i·n a f o rţei de muillJc ă cere t o t mai intens pregătirea ei .
M i grarea p erman ent ă a popula ţi ei rurale către centrele u rbane ale j udeţului
adim:eşLc gradul a�ctual de oalifi,�•arc a s•u rt�dor disp o n ihi•lc in a.g.niJcuhură în
gener:a-1 şi în cea c ooper anistă în Slpeai al. Uni.i tineri care urm�ă şcoli cu pro
fil agriool, nu se Întof1c în coop e ra tivc sau nu se preZti.n•tă lllfld e au foSit repar
ti z aţi . PI1ocOS1utl inv e rs, de absorbţie de c ătre agritouhmă a cadrdor pregătite
şi, ţrudeosebi, a celor tinere este foaruc redus, pe alocuri i nex•ÎJstent.
Aspectele relief.ate m<l!i s us evidenţiază priocipa•lelc mutaţii în Sltr uotu r a
socio-econonu<:a a fo r ţei de muncă din agr.itoulvu m ooopcratistă în anii soci·a
l i smului. D a torit ă i·mposibi�i'tăţii r eat!i z ării unor cei1cctă·ri �oi:olo,gilce în pro
funz ime La n ivel·llll fi<.leărci comune, <11m rodat nounro.i o pa rte din C0111\plex·itatea
ace9tJui proocs socia-l, ca şi unde Îll111pl�:-taţii pc d ifer i•te pl anmi ale v.ieţii s ooi al c
d i n lo c al �t ăţ ilc rurale ale j udeţ ul ui Braşov.
3. Unele consideraţii privind utilizarea forţei de muncă din coopera
tivele agricole de producţie

măl9u!'la făur�rii soc.i etăţii soci·a�l-Dste muhn•l'a·oomrl deZIVIOl ta te, utilizarea
efi•ciemă a muncii sociale c aJpă'l:ă o �nliportanţă · uot mtai mare. Între pa rt�i
parea la muncă a ţă ra nll'lu i ooopel'la•tJOr şi graidul de dez·vollvare ec o n omică a
uni•tă.ţ i�or de ,prodl.lq
l ie, există o stonn•să corelaţie.
Di·n studin.i,} îrnt reP'ril1is se de!i!prinde condl'lllzia că lliU eS'te \"Of1ba în toate
lmităţile de li:psă de forţă de m un'Că ci şi de c a renţe În or;�n.iZiarea şi folos i 
Pe

rea raţională a celei existente.

Ucvlizarea eficientă a forţei de muncă din cOQPeraltlitveLe agrico le de p ro
poa'te f.i de�primă de r ep·ar11:iz.a ooa ei pe 9eiOUOOre de a�cui•vitate eco
nomică. În agri,oul·�uma coope ra t�st ă din j llldeţJul Braşov în anul 1 97 0 lu<:rau
82 la su:tă din m�urse!e de muncă ale coopj!rativelor în SOCJorul Vf!geual, 1 4,66
la sută destinate soc·tJoru·Lui zoootehni•c şi doar 2,7 4 la s u tă acti,V'i•tăţrloor anexe.
În soh�mlb , la îmrep11inderile ag r i•c ol e de stat din j udeţ, proporţia mullJc·i tori'lm
agricoli ocupaţi în sectorul vegetal este sub 30 la su t ă , În zootehnic 5 1 ,7
la Slută, iar în secwruJ mecanic şi anexe 1 8 ,4 la �ută . .AJceaiSită repa rti z,arc
neraţi.onală a forţei de mund di,n cooperativele agricol·e de p wdu.: ţi e arc o
scrie de eX�plicaţii : imuf i<: ienua dcz V1olta·rc a sec uoa relor zoooohruice, dis.cre
p.anţe În mecanizarca diferitelor lucrări, carenţe în m ă ri re a şi stru�t:u ra cul
tu rilm, delălsarea pcncl1ll a crea sau dezvol:ua în uo a•ue un�tăţi.lc a.c tivităţii
industriaJle care a u co nt ingcn ţă cu agricultura pentru prdu.: rarea unor SICrii
în tregi de p roduse ag·ricole, exccurtlarea unor obiecte de a 111JÎZ,anat ş .a. Analiza
profundă a t!uturor acestor situaţii ar detenm�na sporirea produccivităţi;i n11unduqie nu

https://biblioteca-digitala.ro

447

I N DUSTRIALIZAREA ŞI UNELE MUTAŢII IN MEDIUL RURAL

cii, ar· riodi.ca valoarea cconomiieă şi sooi�ală a invest!iţiilor, ar contribui efectiv
Ia m.1i buna fol10sire a rcsun,tdor de mund din coCJipe rat i•ve .

Pentru a ilustra g r<ll dul de util:izare a fol'ţei de muncă din a g ri cultu r a
j udeţului Braşov, ne vom referi, îndeosebi, la indicatorul numărul de norme
convenţi'Onalc realizat î n m•u•l 1 97 0 pe un cooper.a:,or apt de muncă (vezi
tabelul nr. 7). Datdle c upr.i nse în ua.bcl evidenţiază incon1;pleta utilizare a
fondului de tiillliP În <!lgri•cultu ră .
Cu toa'le că pe un oooperat or a.pt de mullJCă din j·ude�ul Braşov in anul
1 97 0 re ve n c a'u în medie 1 8 0 norme convonţionalle de .muncă, a.:oasta nu
reflectă pt}sitbi•l ita·.ea de a rea.J•iza 200- 2 5 0 non1111e pe fiecare ţănan co01perator.
În anul 1 970, peste 26 la sută din cooperatorii participanţi la lucru, au
ofcc·t uat pînă la 40 de nor1111e convenţion�le, iar 5 9,6 la sUită sub 1 20 norme
convenţionale, cu mari dooSielbini tmre oo ită•ţ i şi zone. De exenll(pltu, în c oopc
rat-i vde a.gri-cole de produ.qie: C rilsti.a n , Bud�ila, Ghinnbav, Hă nman, S tupini ,
numărul de norme de muntcă efect;ua:te de un cooperauor în anu·l 1 97 0 s-a
situat Între 245 şi 4 5 1 , iar în alte ·coopera.tive oa: Vişwa de Sus, Ză r neş ti ,
Cincu, Şercăiţa, Veneţia, era sub 1 1 0 . Această situaţie se datoreşte, pe de o
par·te, noparti,c�pării la mund a COOipena:t;oriJ,or, �ar pe de altă parte , în
unele uni tă ţi , a necon•co11dan�i dintre V'Olt!.11m ul lucrărilo r penmanente şi numă
ml memhrillor oooper a tol'i .
Din a.cti v i tatca p r a c t id rezultă în .general că acdc coopcnaLivc unde
n umărul de norme coiwcn.ţi·onal:c pc llii1 coope nat.o r este stcăz.ut, şi puterea eco
nom��ă a ooi•tăţilm rCI�pci.:: t ive.,eSJtc m a·i mocă în cazul i'n c a re nu exi·stă mari
di ferenţe între ele p r i \":nd suucnuora cu.Jt.ur�lor.

Numărul de norme convenţionale pe un cooperator apt de muncă
în anul 1 970 *
Norm e de muncă
convenţionale
efectuate tota 1
n norme

2
Total judeţ
Apaţa

Beclean
*

Număr de
cooperatori
apţi de
muncă indiferent cladi
au participat
sau nu la
lucrări

3

Norme de
muncă convenţionale
ce revin
pe un
cooperator
apt de
muncă

4

1

Tabelul nr. 7

Producţia globală
valorică ce revine
pe un cooperator
apt de muncă
indiferent că a
participat sau nu la
muncă in C.A .P.

5

5 .076 . 146

28.179

1 80

14 .033

69.555

489

142

8.394

58 .403

423

1 38

6 . 996

Calculat după dările de seamă statistice, încheiate la finele anului 1 970.
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Tabelul

2

Beia

40 .891

Bod

1

___

3

4

nr.

7 (contin&UJre)
5

249

164

7 .247

88.533

4 10

2 16

12.879

100.784

446

222

19.027

Budila

4 1 .4 14

169

245

25 .697

72 .759

354

206

1 1 .793

Buneşti

64 . 985

297

219

1 1 .424

84.443

504

168

1 3 .500

Calbor

49.843

4 10

1 22

7 .2 1 8

4 1 .500

1 79

232

16 .877

Cod lea

1 1 2 . 206

259

433

56.97 1

50.654

433

117

4 .577

Crihalma

56.500

378

149

7 .584

76.315

381

2 00

20.9 1 1

Cristian

91 . 1 87

202

45 1

66.684

2 1 .727

215

101

13 .633

Criţ

33 .744

108

312

1 9 .023

58 .820

488

121

6 . 1 73

Dacia

43 .783

140

313

14 .829

301

175

8 .075

Dopca

5 2 .629
4 8 . 134

334

144

5 .764

54 .796

300

183

10.8 10

Drăguş

64 . 1 28

415

155

5 .5 13

4 7 .043

370

127

9.777

Berivo i

Bircut

Caţa

Cobor

Comana

Cri:z:bav

Cincu

Ciciulata

Dăişoara
Drăuşeni
Dumbrăviţa

Or. Făgăraş
Felmer

Feldioara

Ghimbav
Grinari

33 .654

236

143

15 .021

33 .350

246

136

10 . 2 14

14 1 . 1 5 2

600

235

23 . 1 29

1 1 1 . 976

292

383

54 .456

3 5 . 150

2 15

163

8 .599
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Tabelul

Hîrseni

Hoghiz

Homorod
Hilchiu

Hinnan
Ileni

Jibert

Jimbor

2

3

586

109.963

1 2.793

240.477

1 .297

185

13.787

14 1 .97 1

434

81 .75 1

292

60 .4 5 2

360

50.992

129

9.620
9.800

145

13 .6 1 1

87.984

Purcireni
Piriu

Racoş

Rupea

Rîşnov

69.248
5 2 .607

34 5 67
.

208

1 2 . 1 75

221

163

6.97 1

683

308

74.007
6 1 .959

423

450

105 .427

1

395

273

24 . 1 5 1

4 16

38.621

348

Şinca

82.788

Sîmbăta de Sus

5 7 .890

Teliu

58.961

Şoarş
29

-

55 . 184

8.574

47 .483

14 1 .608

Şerciiţa

157

24 .6 13

199

Stupini

1 1 1.4 84

240

12.352

174

240

1 .779

Şercaia

154

13 .294

239

229.855

127.970

241

290

Si cele

Sînpetru

10.545

163

Măeruş

36.000

168

36.233

12. 178

181

108.462

327

15.3 14

180

212

34.660

280

285

26 .203

Prejmer

9.792

203

533

Ormeniş

5

33 1

68.693

Mîndra

188

7 (contiNUJre)

67.325

Li sa

Lovnic

4

nr.

469
467

600

520

286
465

Cumidava
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129

340

239

111

138
1 11

1 19
127

9.796

16.833

15 .799

30.481

15 .097

5 .006

9.440
5 .695

1 1 .437
10.085
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Tabelul nr. 7 (continuare)
2

3

4

5

Ticuşu

47 .262

197

240

14 .45 1

Ti!.rlungenl

70.639

305

132

2 9 . 168

Ucea de Jos

49.7 14

3 23

154

1 2 .7 13

Ucea de Sus

33.3 10

2 16

1 54

8 . 290

Ungra

73.406

289

254

1 1 .898

Recea

86.699

654

133

7 .758

Veneţia

46.562

442

105

5 .837

Viştea de Jos

68.595

593

1 16

5 .938

Viştea de Sus

37 .63 1

500

75

6 . 109

Voivodeni

49.094

333

135

7 . 234

Voila

79. 142

504

157

8 .487

Vulcan

59.520

343

174

22 .308

Viacri

33.95 5

90

377

20.448

Zlrneşti

47 .450

502

95

14 .849

n umă:rul de no nmc convenţionale pc un OOl,pcrawr �i pr-o
d u cţ i a agrilc.o lă �Lobală rezu!ltă că majon'tatea ooopera:tive�lor care sînt sub
media pe judeţ în cazul primului ii1Jdicator au şi o pondere a produqiei gl-o
bale 9Ub meidi a pe judeţ.
O altă collJdli.IIZ,ie ce detcucr;ge CISltc c o nt r<llgrul eviJdent ÎntJre număl"ul de
nornne c on ven ţinnale pe coopeoottive a:gr�oole de prodUJOţie d�n cadrul aoelei:aşi
zone, ceea ce 9Co a te in ev�denţă anumite deficienţe ale acestei ca:ttlgiorii eco
nomilce de ret r iJbUţie, oofiJCilenţă SUJbilinia1tă CU p reglllianţă În eX!pooerea toVIară
şulUJi N�oolae Ceauşe9Cu la şedi'nţa de l uc nu de La C.C. al P.C.R. din 23
noiembi"ie 1 970.
Ln mod no rnnal , În zonetle cu condiţii asemănătoare n-'ar nrebui să existe
dioorepa1nţe între num ă ru l de nonmc convenţionale şi medita pe jolld
l eţ. Din ana
-liza datelor rezuhă că n umărul de nonme dilferă muilt între co01peoo:t�v'e!le
din aceeaşi zonă JCa : Hărman (327), Prejmer ( 1 54) - din zona Braşov; Voila
(1 57), Viştea de Sus (75) - din zona Făgăraş; Dacia ( 3 1 3), Cuciulata (1 2 1 )
- d in ZODia Rupea. Aceaistă situaţie se p01ate eX'p!Woa în unel e c'OOiperatrve
agricole de .proidtuic�ie şi prin r Îlsilpă in normaJ.'Iea mulliCii.
OomiParînd
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Din <1JnaJ!<i21a acesto r fenomene .a mai reieşit ca 1n unele 0001pera·tive din
zonă m.a.i deluroasă care .praouită cuhuri cu un ni,vel de inrtensit.a�te mJai mare
şi cu un gr<lld de mecanizare mai r®.us - .caJrtofi, le�umkuhură, l i,v ezi et:c. în rnod f.iresc num ă.rul d:e n:orme c on:vooţion<llle pe un ooope1a1 nor a r trebui
să f·ie mai riJdioat f1aţă de media pc judeţ. Datele cuJprnnJs1e în tabel scot în
cvildenţă că în multe coope11ait�ve num ă r.ul de no11me convenţionale este însă
rr.ai m ic , ceea ce dovedeşte atît o slabă participare la muncă a cooperatorilor,
oît şi deficienţa în organi21aroo .pr:oduJaţiei şi a munJc.i i.
AillalliZJîntd paruidparea {:OOipera·uori'lor la munJcă, mai rez1Uil,tă că siÎnt
pcrio,ade îndeosebi Î.nt rc oaa111p1a<ni,ile agr.iioole, oînid pra'otOC Loorea;ză Î:n pro
duqi.a obştească un !1IUI!nă.r rflStrîn�s d:e cooper1aoori, osci!liînid, în anu:l 1 970,
Între 9 808 parti1Cipaa1'ţi În luna i'anuarie şi 27 736 În lunla iunie.

Numărul cooperatorilor participanţi la lucru şi normele convenţionale
efectuate în anii 1 967, 1 970 pe luni, în cooperativele agricole din
judeţul Braşov
Tabelul

ianuarie

februarie
martie

Nr. de
participanţi
1 1 .434

12.774
19.80 1

1967

1

Total z ile
muncă
3 15

327

443

Nr. de
participanţi
9.805

10.5 10

1970

1

Total norme
convenţionale
26 1

264

1 7 .03 1

344

25.961

432

27.819

607

23 .79 1

iunie

34 .028

d26

27.736

august

35 .275

1 .000

27 . 1 28

octombrie

3 2 . 553

789

24.634

468

9.283

194

9.962

343

aprilie

mai

33 .037

iulie

34.949

septembrie
noiembrie

decembrie
29•

3 1 .807

26.52 1

775

879
785

559
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25 . 1 12

19.050

nr.

479
568

556
581

498

381
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Cifrele cuprinse in tabel sint edificatoare in acest sens.

Cu toate

ca

particularităvile din agricultură influenţează folosirea zi de zi a forţei de
mun1că ex rstelllte , tOt!I.IIŞi n i vefU!l de part1JdiJpa·re este miCă r.edu�s.

Din darele preren�t;a.te în tabedul 7, mai rez,ultă touodlaită diferenţe mari
dt: la o wopera-tiiVă !la a11ta, în ceeta ce prtV'e$lJC proidll!Cţia globală ce revine
pe IJIIl cooperato r 3ipt de muocă, de la 4 577 tn C.AJP. Comiana, la 66 684
in C.A.P. Crilstiiliil , ceea ce arată că efiaien� sooială a muncii este În fu111Cţie
de un număr mare de fa�eooni. îruoeocă11n să p rezenJtăm aceşti fa1erori nu luînd
extremele, ci CO OiP'C'Jl'ltl i•ve rekuuiv apropiate ca spaţ iu geograJfiiC şi oon1diţii pedo
dimla.tiK:c: CrÎI9tÎan, R.Jşnov, Tărlulnigeni.
iDin datele de care dispunem se poate vedea liii1 r<l!pott di,rect între

efi

cienţa murucii, eXlprimlată în prodlll'cţia ,globală şi gra'dtJil de pa:rtiloipare la

mooiCă. Situaţia din C.A.P. CrÎI9ti�n ş i C.A.P. Tă duntgcni CXUJrimă cv�dent

acest lucru daJCă comparăm 4 5 1 norme

oonvenţiooale de muncă şi 66 6 8 4 Ici
prodlooţ ira globală ce revine pe cap de ooopera:oor la pr irma co op e raiti vă amin
toi tă, faţă de 232 nonne de muncă convenţiona•le şi 29 168 lei pi'odtutcţi e glo
bală la cea de-a doua co01pera:ti:vă. Oons�derăm că i111diroa torul : gradutl de
parti,ci'Pare la mu:nd este esenţial in rez.u.LtJa:tcl.e oco n omi,c e obţinute, dar nu
si111grU1rui, in terven!in'd şi a!lţi facoori c a re eXJpJid tn�ln:a ofilcienţă s·ocială a
muntii În C.A.P. CnMia.n, oare dep:işoşte muLt media pe j.udcţ de 1 4 033 lei
p r oducţ ie globa,lă pe Cla!p de coqperaotor. Ef�aienţ a eoonoanid sp·or i,t ă la acea·stă
cooperativă se datoreşte rruai bunei partlicvpă�ri la muniCă, inzest răr i i tehnice,

structurii raţionale a producţiei, cointeresării materiale şi bunei organizări a
ml.lllJcii şi a prodocţiei.
Coopera�tivele agricole de pr:odUieţie oare au acordat o atenţie deos.etbită

�poririi averii obşeşti, a mij,1o31Cel:or fixe prodootive, pr.i n aloGaJrea unor fon
duri de acumulare tot mai mari au obţinut rezultate remarcabile, concretizate
în veniturile băneşti realizate la 1 000 ha teren agricol. Aşa spre exemplu,

valoarea prop'Tietăiţii obşteşti şi a mijiloaJcdor fixe lia 100 ha teren agricol La

C.A.P. Grilsui1i11Il a fost m3Ji mare cu 1 29 1a sută şi re�pecti'v ou 1 06 La w.tă
faţă de v:aloarea aJOeiSitor indit:a!tiOrÎ la C.A.P. Riî'şnov, şi cu 1 78 l'a su.tă, res
pectiv 269 l:a sută la C.A.P. Tărtlu111geni in anul 1 970.
1\ioonţia deosebit ă

31C'Orlda'tă falouoraor intJens1vi în creşterea prodru:cţiei
agricole a făcut ca în fin�a.J eficienţa muntoii soc�a!le să se conJCretizeZ'e in obţi
nerda unor veni'ttUiri net wperioare la C.A.P. GrilstiaJn f:aţ ă de cele!J.alte două
coopera:tive aminti't!e.
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Datele tabelului 9 demonstrează elocvent cele arătate de no1 ma1 sus.

Corelaţia dintre principalii indicatori ai activităţii
economice în anul 1 970
Valoarea m ijloa
celor fixe la 100
ha teren agricol

C.A.P.

Cristian

5 .48570

Tlirlungeni

1 . 5 1 2 14

Valoarea proprie

tAţii obşteşti la
100 ha teren agricol

Venituri biineşti
obţinute la 100
ha teren agricol

7 . 1 2672

60 1 .74

2.55853

214 .600

3 . 1 1004

2.67294

Rîşnov

Tabelul nr. 9*

* Datele prelucnte de la Direcţia judeţeanii de statisticA , Braşov.

Conltlinruind an�a·roza facto rii o r

în cooperativele agrilc10l e

de

care

prodUioţie,

149.980

influenrţează ef.icienţa rocila.J ă a muOICii
o

impoiitJanrţă deo9elbi,tă trebuie aoor
dată creării unei structu ni raţÎJOna.Je, optilme a pmdulcţiei aglrilcoLe pe fondul
.de.%'\Coltării oorrljpilexe şi muhila�tenaile, aacentul punându-«, de l:a o un.i�ate
la aha, pe a�e'le ra�muri şi sectoare, da·re a�sitgl\lră ucil�:zarea naţiona:lă şi 001nipletă
a forţei de mund şi a mijloa100lor mecanice pe oot pal1ooiiru11 anuLui şi care
oferă largi posibilităţi de obţinere a u nor venât'llri penma.nente ch mai ma�r.i .
Dacă ne referim 1a

cel e

trei coqperauive 31gr1iloole de produloţie asemănă

toare din pUI1JClt de v6dere al oorudiţiilor pedoclirnatiloe, putem arăJta că dato
rită unei j L�dioioaisc uti1li1z ări a supr1aifeţdor de teren a�griloo l şi araibil, a ampLa
sării I'la·ţÎon:ale in tiu11iP şi Slpa:ţi;u a cu1lt1uril•o r a:grÎiooiLe, a deZiml!tării secooru
lui ZIOOtehniK: şi a aiC'tiVIÎtăJţilor a.uxili1are, C.A,P. GristÎialn a obţirrut inJsemna-re
sporuri la producţia globală, care intrec cu mult pe cele realizate de cooperati
vele agricole din Rişnov şi TărtlUIIlge
l ni, aşa rom se poate vedea dm tabe!Jul
de mai .jos.

,Provenienţa producţiei globale

Cooperativa
Cristian
Ritnov
Tlirlungen i

Total lei

13 .470.149
8 .262.017

8 .896.369

vegetal

Tabelul nr. 10

S e c t o ru l

7.925 .652

4 . 188 . 1 16
5 .937.737
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4.63 1 .2 1 8

3 .623.222

2 .790.312

anexe

913.279

450.679

168.320
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Orientarea dată de Congretsul a-1 X-lea ail partidului este de natură să

îmbtm�tăţeaisd follQisiirea forţei de muncă existentă nu ath în normă con

venţionail.ă sau zi de .mtunieă pe un partitdpant d�n agrilmJ'lltlură , ch mai ales

în prodUtcţ.ie şi venrrttu11 reaJl i:zat pe o per1S10ană OC'Upată În cooperati�ele agri

cole. Spre aJCetb�şi ţel conrv.erg măsurile Lu1ate în ult�ma vreme pentru �mbună

tăţirea condUICerii, o 11ganizărriri şi .pl:arn�fÎică·rii ag�ricuhurii pentru pei'fe<cţionarea

retoribuirii 11111l.linJc ii iln rUnirt ălţile agrroole roqpera11�gt�e şi de s tat 19.
Bste îmhoourător că roadele acest'or măl:>m"i - primille cu însufileţ ire şi

hotăr�r.e de îm rea�g:a ţărrănime - ÎniC� dejta să p rindă v:iraţă, dovedi:nidu-şi
eficienţa ind din p rimele Luni

ale

anului

1 97 1 ,

ath asupra partl'Cllp arn coo

peraooJ.'Ii<lor la mJUIIliC ă , cl:t şi a exeoută ri i lUICră�lror în
ridiloată.

Gara!Cterurl con9t'an:t al partÎicilpărrii La

m

c·orudiţiri

uncă este În

de callirta·te mai
legătură

directă

ou structura .produJoţiei, a s�stem�lor de cU'ltturi. Ex��nmţa unor t�pu ri de arc ti 
vitărţi permaneme cum sînt cele din zo·oteihnie, c reşterea pălsărr.ilror şi din sec 

toarele anexe, creează prennrisa pentlru perttnlan en:tiz:a rea forţei de nmncă din

C.A.P. şi sporirea c o llltrib U/ţiÎei aoostei:a 1a c reşterea ven!Îtur�lor. ln p rezent
exÎ!stă noi positbmităţi de îmbunătălţi,rea uti1i:zării forţei de moorcă din C.A.P.

prin ongan� zarea aJaţiuniJ.ror ocmmne în C<lidl"u!l un�U'ruÎlor imel1COoperatitste, pen

tru efectutarea de luJcrări f·undare, prelocflarea p rodUJselror agrircole, amenajarea

�i in'tlreţinerela păşuniaor etlc.

Ar�peotu:I e:>en�al coniSită în arooea că pmgresurl telhn.ilc, şi pe arcea!stă bază,

creşterea produ.tati'VIÎtălţii muncii s ocialle , oferă collld iţii pentru ca,

ou

o cant�

tate mai milcă de miUilJCă ohehuită, să se obţină valori de întrebu�nţa re mai
mari şi niveluri de v.i aţă să C'roa;:>că. Mănirea prOidulotivită.ţii munlcii şi spori,rea

pe această ,bază a prodocţiei ofdră, pe LÎ'Ilgl ă �ponirea

V"

enitu dlor l uorătorilor

reSipeotÎ'vi, şi diS!pon�bi·llităţi de timp în VlelClerea a:lror arctitviltătţi neoosa•re dez
VOtltăniti mull'lliliateJ;a..Ie a omUl'lli în caldrul o rilnduirrii noaJ�tre sodalitste.

4. Modificări în funcţiile familiei ţărăneşti
Modificări însemnate s-au produs in mentalitatea , convingerea şi capacita

tea ţă·ranUJ1ui cooperMor, Înretg·Îrs'tJri,ndu-<se �ITIIportante oreşteri în niveLul său

de conştiinrţă , în gîndirea economică, în ouiltura tehnică şi În cea gene ra� ă .

Transfo11marea •rooi:aJăiS'tă a a·grrirouhurii a înnoit puoonnilc nu numai struc
turiLe nu•rale, cLar şi erdLe inteme ale f3J!Tiiliei ţără,neş<ti. SuJb i'lll�luenţ:a noirlor

relaţii de munJCă şi de pr01p rietate se ev�enrţiaz ă S'chilmibarea rolurilor şi stali

Nicolae Ceauşescu , Expunere la 1edinţa de luCTU de la C.C. a l P.C.R. din 27 noiem

brie 1 970.

https://biblioteca-digitala.ro

INDUSTRI ALIZAREA ŞI UNELE MUTAŢII IN MEDIUL RURAL

tu s�urilor membdlor ·d�rn

455

fanniiJ..iile de ţărani ooo per31tori şi a rapor:t.uri:lor

re se

stanorni<:eSIC înnre aK:estea şi roldcti•vinate. In condi·ţiille micii produ1cţi<i a�gra re ,

fami'lila ţă rălflească era ool:idară .derer!mÎna'tă de ,S'tJI1UJOtura de prqpnetlate de

nmnJCă şi consUJmi\Jil în caldrul f•aimil,jei , iar c<11pul �am,j}iei tndepli111Jea ro:tod31ta

şi funqi:a de propniet:ar al gD!!ipodă riei regpecrri'Ve.
La acest nip de comooitaJte, fl\lllkjţi.a de prodlud(wr em hotă dtoa re, ea
defin.lnd 001111poruarrnerwul 901CÎI3Jl şi ·ail fam�l iei a'Tlh tn oa�drrud mioroooleorivu['U i ,
cît şi tn cadrul romooi!tă�iri mrale .

Ca u rma re, acest m krocolecti v socilal - a!preaiat tn .troou·t ca cel mai

funJcţÎi precis del!iimitate - a wfe
.�ructllJiră conJCrettza'tă printr-<>
seamă de direcţii. FunCţia de prolducător nu o mai are numai grupul familiei,
ci, tn cadrul o rgan izării sodale, locul acesteia ti ia şi eoh!ipa, ferma sau bri
gada care reunesc memb ri din familiă diferite. Se schimbă totodată snatus-ul
şi rolul şef1ulu� f·31miLiei, el nema�filind oorudocătorul .produ1clţliei şi n�ci cel ce
repartizează saocinlJle. Altr�bu�ţJiill.e respoctirve stnt, tn n�le conldăţii, di'9trihuite
�mp orta-M gr up pr �m,ar pentrru intdivi'zi oCU

ri t

muuaţii importante,

deternnin:ate de noua

de consiLi•ul de condUJCere aJ cOQpera'tivei, de bri•gaid'ier fertmier, sa'U .d� şelful

de

eCih

�pă , i�aor mdmbrii f.am i·l iei

se

wp.U!Il profesional aceS'tlora.

In ca�drul ongoalfliiZării coopera.n�ste a mUllliC ii se asigură

fiecilirui cooperato r

status-ul de p ro ducător egal in drep turi , descătuşindu-1 de tutelarea "uneori

fl3lm�lie din mica gospoidărie.
Noide rela.ţii de p md UICiţie stlaitOrtniÎdte şi-a'U pus 31l111pren'Va şi aJ9Uipra dm
tiunii mu1111Ci i în 0001pera'tlivă, l•a baza căreia stă spedi:aJlÎIZarea a'Cti'V�taţi�or, ceea
ce ofer ă o ma i langă inrdt1pel1klenţă şi in iţi a'lli'Vă . .Atvltnid .f:n vddere că fiecare
execută ·Un anlUmit voloo1 de lu<c m, mălsmabi.J, ajpl1eiCÎerea şi retrilbuirea munti i
se poa-te face mai eohitJahii, oorieiSpooiZător cancită1ţii şi oa·Li'tătţii }'I.IIC răriiiOr efec
tuaJte - mai aJ.es .prin retcibu�rea la aJCIOI'rl gtl'Obail - ceea ce er:a imposibil de
reaJ.ilzat În gogpodări·a inldividluiaJ.ă.
necomrpeten tă" a ca�pu'Lui de

ProcesUl} de tr:a.nJsf'onmare sociJa;l5!!i'tă a S13.tul'lli a modlif!lcat nooodat ă rela

tii-le dintre generaţii, d�n intJeci'Orul fami.}crei. Generaţia tfuă•ră căreia i s-a atri

buit un

nou

stattus a otşri ga·t lmert'a'te şi auoonomie c1e opţituni tncă de la
o

vÎI"stla mai tînă•ră. A vertizarea coeuici'lli v ă , că daiCă fiul nu se SUip.UJire ca:pwl.ui

de famiiie

n u�i mai lasă "chi1purile" avere duipă moaJrte, şi-13 pienc:Lut puterea
odată cu înscrierea în co operati vă . Acum părinţi i in gri jesc copi ii iar aceştia

părinţii, nu din c on strin gere, ci din dragoste. Tinarul, pe baza n oilor rapor
tu r i , şi-a dştigat

mai muh l�bertatea În rea1J..i:ztl.rea sa.

A rălmas şi se va menţine îmă fW1JC.ţă•a etdtu'cati'V-fornn.acivă a familiei in

raport

cu cop,jii, pentn1 c ă integrarea ind1·vildu1ui în .socienate şi siste�mui de

va•loci sau rră:sa1t'U ri sîm direct legane de oei "şa!ptle ani de �ă . . . "
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In satiUil ooopera�uivizat, ttn ăruJ îşi Întemeiază .liamilia duiPă cr·iterii modi
fica.te faţă de ·�recut, <lÎoo domina m�oa propnietate, fi�oo tnllăturate aproape
în rotiaililtate :caLculele ÎTII�ste, '<liCOI1darea de păJm8nt eoc. A d�SJpăru:t, de ase 
menea, fenomcmul peţi:tultui ş1, în m,are parte, iniHuenJţa părinţi'lor care prooe

dau intemeierea de noi căsn�cii. In condiţiile satului cooperativizat, tot mai
mulţi :tineri din merliud. rurad oonsi:deră alerull c ăsă·oo riei ca o .problt!nă a lo r,
întemeiată pe di'alg'OISJte şi re�t .reciproc, ia r locul averi� donate de păr.inţi
a fost Lu'31t de aLte considere nte, cum sim cele referiroare la componare, hă·r
ni-cie, oc.apaJOitate euc.
·Dezvoltlarea f131!11�l�� tinere este in ra,port diroot ou puterea economică a
ooopernti·vei agricole de ,prod ooţie din care a�oeat� falce parte.
Procesuil mteJ]s � in.dui9Wia1liz,are a j\lldeţlullu1 Braşov a desdh�s noi pers
peoti:ve şi tlireretudru� ciJin medilul rur.al. Ca unrnJare, acest.a a fost puternic at!1ais
spre locadiiltă·ţi.le unbane a:le jud:eţ.uil'llli ca: Braşov, Făigă.raş, ZămeştJi, Codl:ea,
Rişnov şi altele, tn cooperativele agricole răminînd la începutul anului 1 9 7 1 ,
doar 1 440 tineri intre 1 4-26 ani din cei peste 1 400 d e această vîrstă năs
cuţi in satele judeţului 20.
Totodla:tă alU di:!lpă ru t Mările conf•Limuale şi reloavi.i:le teru9io na le dintre fraţoi
şi surori sau 1'100e, 3!Lilmemltate Î'n tl'100U t de proprietaoooa prirvaoră sau, m.ai bine
spus, � să,răioia Gall"e-i Slmipin1gea să atca!pareze pe aÎ't posihill o parte mai mare
din fll:Oidesta agon�sire a păJrinţillor.
Sm·tJeriz!inJd a$pie0tele de m!ali sus, rerul:tă că s-a produs o ÎnS'eiiTin ată mo
dificare a status-urilor şi rolurilor în interiorul familiei ţărăneşti prin elimi
narea unor raporturi de subordonare şi scoaterea lor de sub povara coerci
ţiei economice. S-a modificat totodată raportul 1dintre factorii de conducere
şi in!divlid, d'illltre f,i�are membru al societă��i. "Partildu:l nostru - releva oo
varăşull Ni!Oollae Ceauşescu - :pDIn
I' eşre de 1a con�pţia că sociJalli,�ul trebuie
să f:ie rodenallea oo�alei Îllll!Plinil"'i a pel1SIOilalităJţii umane în care f:iecare cetă
ţean se simte stăptn pe destinul său, să poată gîndi şi acţiona nestinFJherit în
folooul prosresului societăţi�".
Noi'le relatţi·i socia1ilste .de pt.,oduJoţie a:u 319iigurat tuturor ţăr.an�lor - mem
bri sau nemembri ai aceleiaşi familii - un nou status social cu drepturi egale
de coproprietar, de <Xl!palrtlicipan.t l•a mum:ă şi de oobeneHciar 1� rezultatele
obţiin\JIeIt . Tmnls.foimlarea soci,a..liiStă a stia•tului a p.us ţăranul în relaţii mulotiJple
de un gen nou fn ra�porrul cu ceill!all.ţ'i d1teni, 1-a aşezat intr-<> aaTIIplă reţea de
legă'tlu•ri economice şi SlOICiale. MIQidruf.iJCări innoiroare au intervenit în ment:a:lită
ţi'le, cOllJVIÎngerile ţărănim�i, Î�str1Înoo-1se creşoori în grald:u:l de aulnoştlinţă în
30 Date calculate dupl un BtUdiu efectuat de Comitetul judeţean Braşov al U .T.C.
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cuhrura oohn�că, în gindirea e00nomid. Nu este Î'lllsă mai pu�·i n adevărat că
ex�stă ind numeroa'Se localităţi coopera.rivizate din j lUdeţ unde mai dăinuie
şabloane de raportu ri intenpei1SOJ1a.lc în fam�lii, obilceiuri în vedhite, în lichi

darea cărora este necesar aportul mai ridicat al culturii.
Se evidenţiază cu prflgnanţă la sate consecinţele 9p'OCif,iJce de urban�zare,
care se dra toresc f<��ptulrui că aproape nru ex•ilstă fa1mi1ie ru ra1lă din j Uideţul BI'Ia
şov, din care unrul sau mai mulţi memlbri să nu se fi sta:b�rlit la oraşe, iar o altă

categorie fo·ar.te răspînidită - ,.navetişti·i " , care lUICrează l a oraş şi lowie.sc la
sat. La urbanizarea I'urandui mai conur�.buie mijloacelle moderne de ră'�lll d�rea

culturii ca: televiziunea, f1adiodi.f uziunea, presa , compleua.te de o info rmaţie
intensă pe tădm ecronomirc, crulmmw.

•

•

•

Suudierea unor aiS'Ufeil de omettive, considerăll11 că expnma crerinţe izvorîte

din doc.umen tele pmgrarrn ale partidmuri nostm, care sUibl·ini'ază că "·pe mă
sură oe pmblettnele oomiltnuoţiei socia.I<i·ste devin oot mJai

comjplexe

de21voltarea acti:v.ităţăi de ill'west�F}a�e ştirinţi!fică a noilor pr0100se

că�l:or de soluţionare a diferiwlor problreme - oconomirce,
ideologilce
ale mel'srului nostru înainte " 21 .

se impune
sociale,

so daJ.e,

a

poli11ioce,

-

Evidenţ.ierea oi'tlorva din mutlaţi�le in11erveniue în mediul rurra'l, consecinţă

fireargcă a indulstrial<izării şi t•ranlsrformăl"ii socialiste a agl"krulrourii, a pătrun

derii ştiin�i şi tehnicii l a sate, cronstinuie scopul st!Uidirulluri nOS'trr.u .
Această iawest!igaţie înrc earcă să sunpr.i·ooă di,nlamiu fenomenelor econo 
mice şi sociaile, să sesizeze anurmi� farctori, iiar con.clu.mi!le şi protpunerile făcute
să

contrnbuie

eveniWal La ardo,pt!a.rea unor

dooi·zii, nreni,te să dud la înlăturarea

an'llin'lli.ror carenţe şi la crearea condiţiriior propirce evrouţiilor pomtive în do
meniru.l rercetJat.

11
Te:rele Comitetului Central al Partidului Comunist Romdn pentru Congresul al X- lea
a l partidului, Bucureşti, Edit. politicA, Bucure,ti, 1969, p. 33.
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DIE INDUSTRIALISIERUNG UND EINIGE UMSTELLUNGEN
AUF DEM LANDE
(ZUSAMMENFASSUNG)

Die nach cler Nationalisierung cler ,,·ichtigsten Produktionsmittel durch
geftihrtc sozialistische Industrialisierung verkorpert den Grundbestand cler
rumanischen Wirtsdhaft, einer cler objektiven sozialokonomischen Haupt
faktoren des sozialistische Umgestaltungsprozesses cler Landwi rtschaft den
grundsătzlichen Umstellungen vom Lande.
Die objektive Wichtigkeit cler Industrialisierung wird im Lichte cler
marxistJisch-leninistisdhen These liber die Rolle cler Industrie in cler einheit
lichen Gestaltung cler sozialistischen Wirtschaft, von ihrem Einfluss auf die
anderen Zweige cler Nationlwirtsahaft, von ihrer Bedeutung filr die kom
plexe uoo vielseitige Verwendung cler nattirlichen Reichtiimer des Lan1des, cler
rauionell und wirtschaftlichen Nutzung cler Arbeitskraft.
Die Aufstellung einer Studie des Kreise Braşov ergab sich aus dem Um
stand, dass sich dieses Gebiet durch eine besondere Dynamik auszeichnet als
Rezultat cler Industrialisierung, was durch eine stete Assimilierung cler land
liohen Arbeitskraft grundsatz.liche Umstellungen auf dem Lande zurfolge
hatte.
Mit einer Bewolkerungszahl von 2,3 Prozent cler Gesamtzalhl der Bevol
kerung unseres Landes, erzie!te cler Kreis Braşov im Jahre 1 970 6,8 Prozent
cler nationalen Industrieproduktion. Die gegenwartige Studie setzte sidh aus
diesem Grunde zum Ziei, einige soziale Erscheinungen - vor 30 Jahren noch
inexistent - zu beleuohten, als Rezultat cler Industrialisierung und sozialisti
chen Umgestaltung cler lă.ndliohen Ortschaften.
Anhand cler Stuidie konnten Schlussfolgerungen beziigJi,ch des hohen Gra
des cler Industrialisierung des Kreises Braşov und cler technisch-mateni.ellen
Basis cler Landwirtschaft gezogen werden, was die Ausstattung mit Maschinen
anbelangt : die Auswirkungen der intensiven Industrialisierung des Kreises
auf die Arbeitskrăfte, vorbildlich auf die cler landwirtsahaftlichen Produk
tionsgenossenschaften.
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Bekanntlich brin�t cler gegcnwănige teohnische Fortschritt nicht nur
strukturelle Ănderungen des eigendichen Produktionsniveaus mit sich, sonrdern
hat auch seine sozial-professionellen und sozial-psychologischen Aus"·irkungen
auf die Arbcitskraft, quantitative und qualitative Umstellungen in cler Struk
tur cler Arbeitskraft. Als Folge des wissensohaftlichen Ablaufs cler Produktion
nach wissenschaftl�,chen Methoden durch Nutzung von Maschinen, Anlagen
usw., k ann eine betonte Professionalisierung cler Landbevălkerung verzeidhnet
wc11den. Anstelle des ehemaligen "universalgebildeten " Bauern zeichnen sich
individuelle I3erufe ab, wie: Getreideproduzent, Gemiisebauer, Obstziichter,
Tierzi.iJchter, Bienenzi.ichter, Land,virtsdhaftsmechaniker u. a.
Unter dem EinfLuss 1der neuen Eigentums- und WirtSIChaftsbeziehung
kănnen bedeutende Umgestaltungen in den "Schichten" und "Aufgaben" cler
lăndlichen FaJmilienmitglieder festgestellt werden mit entspredhenden Ănde
rungen und deren DeUJtung in den Verwandtschaftsbeziehungen, im Vergleich
zur Lage vor dem Eintriu in clic landwinschaftliohen Produktionsgenossen
schaften.
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CONDIŢIILE CARE AU FACUT NECESARA ŞI POSIBILA

INCHEIEREA COLABORARII IN GUVERN A PARTIDELOR
ŞI ORGANIZAŢIILOR MUNCITOREŞTI-ŢARANEŞTI
CU GRUPAREA BURGHEZA
CONDUSA DE GHEORGHE TATARASCU ( 1947)
de TITUS N. HAŞDEU

Desăvîrşirea revoluţiei burgheza-democratice în ţara noastră, etapă care
a început cu actul istoric de la 23 August 1 944 a impus luarea de către
P.C.R. a unui complex de măsuri ţinînd seama de evoluţia raportului forţe
lor politice, de gradul de conştiinţă politică şi de organizare a maselor, în
special, a clasei muncitoare.
i\dîncirea luptei de clasă în timpul revoluţiei, ascuţirea luptei pentru
putere (în preajma instaurării guvernului · de largă concentrare democratică
de la 6 martie 1 945) au determinat creşterea contDadicţiilor existente în rîn.dul
partidelor burgheze. Membri sau organizaţii între�i din Partidul Naţional
Ţărănesc şi Partidul Naţlional Liberal, nemulţumiţi de poli·tica reacţionară
promovată de conducerea acestor partide s-au alăturat forţelor democratice.
Din rindul P.N.Ţ. s-a desprins gruparea disidentă în frunte cu Anton
Alexandrescu oare a aderat la Frontul Naţional Democrat 1• Gruparea bur
gheză condusă de Gheorghe Tătarăscu a aderat şi ea mai .tîrziu la F.N.D.
Colaborarea cu o parte a burgheziei a fost posibilă, pe de o parte,
Întrucît obiectivele revoluţiei din prima parte a desăvîrşirii revoluţiei bur
gheza-democratice nu urmăreau desfiinţarea proprietăţii capitaliste, ci a mo
şierimii, iar pe de altă parte, o serie de interese economice şi politice ale
grupării Tătărăscu, o fac să fie alături de P.C.R. şi celelalte forţe demo
cratice. Spre exemplu, programul de guvernare al F.N.D. cuprtindea, printre
1 "Scînteia" , 25 febr. 1 945 . În F.N . D . , constituit la 1 2 oct. 1 944 , au intrat P.C.R . ,
P.S.D . , sindicatele unite, Frontul plugarilor, Uniunea patrioţilor. L a Platforma F.N.D. au
aderat ş i Madosz-ul (denumit din noiembrie 1944 Uniunea populară maghiară), U .T.C . ,
precum ş i o serie de asociaţii ş i grupări ca : Societatea scriitorilor români. Partidul socialist
ţărănesc etc.
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altele, participarea României la războiul antihitlerist, refacerea economică, in
care tătărăscienii erau direct i nteresaţi. Pe plan politic, gruparea condusă de
Gheorghe Tătărăscu şi-a dat seama că încercările P.N.Ţ.-Maniu şi P.N.L.
Brătianu, de a cuceri puterea , erau zadarnice.
Colaborarea cu o parte a burgheziei 2, a constituit o formă deosebită şi
parte componentă a luptei generale a clasei muncitoare şi a aliaţilor săi. Ea
a înlesnit concentrarca atacului ÎIT.potriva principalelor forţe ale reaqiunii,
împiedicînd În acelaşi timp reali�area uqui fro111t . comun al în t regii burghezii
.
şi m oşierimi Împotriva revoluţiei.
P.C.R. a

demascat -conuinuu

acţiunile

reacţionare

(P.N.Ţ.-Maniu

şi

P.N.L. -Brăti•anu), folosind contradicţiile existente Î n . rîndul claselor domi
nante, atrăgînd astfel pături tot mai largi din. rîndul populaţiei.
Tactica dasti-că, puternic ancorată în reali�ate a P .C.R., formele de luptă
şi formele de organizare potnivite situaţiei concrete a u fost necesare şi utjle
desăvîrşirii revoluţiei burgheza-democratice şi pregătirii condiţiilor trecerii la
revoluţia socialiSită.
" Partidului - spune tovarăşul Nicolae Ceauşescu - îi revine sarcina de
a sinteniza Întreaga experienţă socială, de a studia continuu, aprofundat, noile
fenomene ale vieţii, legile obiective ale dezvoltării societăţii, de a stabili, în
fiecare etlapă dată calea de aq,iune pentru lichidarea vechiului, pentru trium
ful noului, pentru asig u rarea mersului hotărî-t înainte" 3.
Urmărind tema enunţată, trebuie să stabilim din capul locului creşterea
rolului de hegemon în revoluţie al proletariatulu i pentru etapa la care ne
referim, întărirea unităţii rîndurilor sale şi a alianţei cu masele ţărăneşti şi
ceilalţi oameni ai muncii.
P .C.R., care activ'a î n front unic cu P .S.D., a desfăşurat o largă activita·te
politică şi organizatorică pentru ridicarea nivelului de conştiinţă şi de orga
nizare a clasei muncitoare.
Capacitatea proletani·a tului de ·a-şi exercita rolul său de forţă socială prin

cipală a societăţii a sporit pe măsură ce se organizau rîndurile sale.

I nfluenţa partidului a crescut şi d rept efect, P.C.R. şi-'a mărit considera

bil numărul de membri În perio·ada anilor 1 944- 1 94 7 . Au devenit membri
2 Protocolul de formare a B.P. D . prevedea printre a ltele : .,Partidele de mai sus . păstrîn·
du-şi mai departe intacte ideologia şi programul lor propriu au ajuns la un acord de repre·
zentare în listele B .P.D . , Partidele care alcătuiesc B.P.D . îşi pun toate m ij loacele în comun
pentru cîştigarea victoriei şi pentru realizarea programu lu i de guvernare cuprinse în platforma
program" ( . ,Scînteia" din 2 2 mni 1 94 6) . În B.P. D . , creat la 17 mai 1946 , intrau : P.C.R . ,
P.S . D . , Frontul plugarilor , Partidul naţional·popular, Partidul naţiona l.ţărănesc de sub
preşedinţia lu i Anton A lexandrescu ş i gruparea burgheză condusă de Gheorghe Tătărăscu.
3 Nicolae Ceauşescu , Rolul conducător al partidului în etapa desăvîrşirii construcţiei socia.
lismului, Edit. politică, Bucureşti, 1 96 7 , p. 34 .
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de partid elementele cele mai înaintate diin rîndul clasei muncitoare, ţărănimii
şi intelectualităţii. Aceştia au învăţat să acţioneze de hl comuniştii care au
luptat În condiţiile ilegalităţii.
Pentru o pregătire corespunzăltoare sarcinilor etapei respective, P.C.R. a
înfiinţat o serie de şcoli de partid. Cărţile, ziarele şi revistele au fost din ce
În ce În ce mai uzitate în cadrul muncii de propagandă.
Ca urmare, s-a întărit unitatea şi rolul conducător al partidului. P.C.R.
a desfăşurat o largă activitate organizatorică şi ideologică pentru realizarea
sarcinilor ce-i reveneau În etapa dată. Plenara C.C. al P.C.R. din ianuarie
1 947 a hotărît desfiinţarea comitetelor regionale ale partidului şi organiz.area
celor judeţene care astfel au fost legate direct de Comitetul Central. ln con
secinţă, au fost c reate comisii ale Comitetului Central însărcinat să conducă
şi să îndrume munca de reorganizare a judeţenelor de partid. Aceste organe
au fost Întărite cu cadre din rîndul comitetelor regionale.
Pentru realizarea liniei partidului, organizaţiile de partid s-au sprijinit
pe un activ larg fără de partid: sindicatele, organiza�ii de tineret, organizaţii
de femei etc.
Sindicatele au fost Întărite deosebit, dovadă : un comunicat al F.U.M. din
j febr. 1 946 arăta că propunerile de candidaţi în alegerile organelor de con
ducere În sindicate vor fi făcute de F.U.M., considerîndu-le de o importanţă
covî rşitoare în consolidarea unităţii de acţiune a celor două partide muncito
reşti (P.C.R. şi P.S.D.).
Rezultatul alegerilor sindicatelor a fost acela al înfrîngerii elementelor
de dreapta. Numărul membri,lor de sindicat a crescut. Astfel, la al 2-lea
Congres al Confederaţliei Generale a Muncii din 1 947 e�is�au 1 467 sindicate
cu 1 337 586 membri faţă de, spre exemplu, 5 1 3 sindicate cu 1 1 9 000 membri
în 1 945 4.
Acest fapt a avut o contribuţie însemnată pentru revoluţie întrucît sin
dicatele au organizat participarea muncitorilor la refacerea economiei ţării, la
controlul economic, au sprijinit aprovizionarea muncitorilor, cu toate că ele
mentele de dreapta încer·cau îndepărtarea lor de la astfel de acţiuni.
Plenara C.C. al P.C.R. din ianuarie 1 947 a hotărÎt înfiinţarea unei comi
sii sindicale pe lîngă C.C. şi a unor consilii sindicale judeţene pe lîngă judeţe
nele de partid.
' Ilie Rădu lescu, Schimbarea raportului de forţe in favoarea clasei muncitoare şi a alia·
ţilor scii in etapa democraticci a revoluţiei populare, în .,Analele Institutului de istorie a par·
tidului de pe lîngă C.C. al P.M .R.", nr. 1/ 1965 , p. 68 .
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O altă măsură luată de P.C.R. în urma Plenarei C.C. din ianuarie 1 947,
menită să întărească legă-turile partidului cu masele a fost crearea U.T.M.
D upă crearea U.T.M., partidul şi-a întărit activitatea politică şi orga
nizatorică în rîndul tineretului şi, în consecinţă, din masa de tineret s-au ri
dicat de-mente valoroase, călite în lupta revo1uţionară. Tineretul participa
la numeroasele acţiuni ale partidului privind refacerea ţării, în special tn ca
drul transporturilor feroviare.
Lupta dasei muncitoare pentru aplicarea măsurilor privind refacerea
şi redresarea economică a ţării pentru consolidarea regimului democratic, des
făşurarea cu succes în general a revol uţiei au apropiat deosebit de mult co
muniştii de social-democraţi .
Colaborarea P.C.R. c u P.S.D. în cadrul guvernului, în parlament, în
cadrul întreprinderilor, pc linie sindicală a creat condiţiile realizării unităţii
politice a clasei muncitoare, pc baza principiilor marxist-leniniste.
Dorinţa de unitate a reieşit clar cu ocazia alegerilor sindicale din cea de-a
doua parte a anului 1 947, cînd în organele de conducere ale sindicatelor au
fost promovaţi partizani ai unităţii.
Activitatea elementelor înaintate, din Partidul Social-Democrat a făcut
posibil ca şi conducerea P.S.D. să fie gata pentru a înlătura piedicile ce
stăteau în faţa realizării unităţii depline a clasei muncitoare. Social-democra
ţii de dreapta au încercat, fără succes, să slăbească frontul Unjc Muncitoresc,
să izoleze P.S.D. de Partidul Comun1ist.

La 26 septembrie 1 947, Birourile politice al P.C.R. şi P.S.D. .au adop
tat hotărîrea de a pune în discuţia conducerilor celor două partide modul
practic de înfăptuire a unităţii politice, organizatorice şi ideologice a clasei
muncitoare s.

Congresul al XIX-lea al P.S.D. (4-9 oct. 1 947) a acceptat propunerea
făcută de P.C.R. de .a se trece la înfăptuirea concretă a unităţii.
La 29 octombrie C.C. al F.U.M. a luat în dezbatere problemele legate
de hotărîrea celor două partide muncitoreşti privind crearea Ptartidului unic,
constituind comisiile pentru elaborarea proiectului de platformă şi a proiec
tului de statut al partidului unic.
La 1 2 noiembrie 1 947, Birourile politice ale C.C. al P.C.R. şi C.C. al
P.S.D., in şedinţă comună au adoptat proiectul de platformă şi normele de
pregătire a partidului unic 6.
•

"Scinteia" din 29 sept. 1 94 7 .
14 noiembrie 1 947 .

8 "Scinteia" din
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Elaborarea platformei reprezenta un socces pentru unitatea deplină a
clasei muncitoare. Documentul prezintă situaţia Rominiei de după război,
pe plan intern şi internaţional. Stabilea principiile de bază ale viitorului
partid, sarcinile lui imedia11:e şi finale. După elaborarea platformei s-a început
constituirea organizaţiilor partiduluă unic.
Un factor important în consolidarea cuceririlor revoluţdonare şi înfrîn
gerii reaqiunii, în etapa la care ne referim, a fost dezvoltarea alianţei din
tre cLasa muncitoare şi ţărănimea muncitoare sub conducerea clasei munci
toare după reforma agrară.

Plecînd de la reforma agrară, trebuie să subliniem faptul că în lichi
darea proprietăţii moşiereşti era interesată întreag,a ţărănime, inclusiv chia
burimea.

Aplicarea reformei a scos la supmfaţă şi mai pregnant interesele de clasă
opuse , ale chiaburimii pe de o parte, şi ale ţărănimii sărace pe de altă parte,
s-au adîncit contradiqiile în sînul Frontului plugarilor între elementele chiabu
rcşti şi elementele ce reprezentau ţă.rănimea ,săracă şi mijlocie.
Chiaburimea din Frontul plugarilor căuta să scoată această organizaţie
de sub influenţa P.C.R., să rupă mişcarea ţărănească de mişcarea muncito
rimii, să impicdi<.:c dezvoltJarea alianţei ţărănimii muncitoare cu clasa mun
citoare. Astfel devenise, deci, necesară eliminarea chiaburilor din cadrul Fron
tului plugarilor.
Şedinţa extraordinară a CollliÎ tetului Executiv al Frontului plugarilor de
sub preşedinţia dr. Petru Groza din aprilie 1 947 a trasat noile sarcini ale
organizaţiei în perioada dată.
Un comunicat publicat de ziarul "Scînteia" spunea că în toate posturile
de conducere ale organi21aţiilor de sus şi pînă jos, să precumpănească elemen
tele nevoiaşe, cinstite şi devotate cauzei ţărănimii muncitoare, să fie atraşi
în organizaţJÎe noi ţărani muncitori, să fie întărită colaborarea cu clasa mun
citoare pentru apărarea bazelor democratice ale statului, pentru consolidarea
şi dezvoltarea democraţiei, pentru propăşirea ţării 7.
Munca intensă a ţărănimii muncitoare, ajutorul cumuniştilor, au făctJt
ca în cursul anului 1 947 elementele chiaburcştli din conducere şi din organi
zaţiile Frontului plugarilor să fie izolate şi .apoi excluse. Astfel, Frontul plu
garilor s-a transformat dintr-o organizaţie a intregii ţărănimi Într-o organi
zaţie a ţărănimii munditoare.
7 ,.Scînteia" din 26 aprilie 194 7 .
lO

-

Cumidava

https://biblioteca-digitala.ro

TITUS N. HAŞDEU

466

La reali21area acestui lucru a contribuit şi Întărirea organizaţiilor de par
tid săteşti, a sindi.catelor agricole ca urmare a hotărîrilor Plen•arei C.C. al
P.C.R. din ianuarie 1 947.
Congresul Uniunii sindi.oale de salariaţi agricoli (chiaburii nu erau 'ad
mişi ca membri ai sindicatelor agricole) din martie 1 947 a arătat că rolul
conducător al P.C.R. a sporit deosebit de mult, s-a întărit alianţa clasei mun
citoare cu ţărănimea muncitoare.
În jurul clasei muncitoare s-au strîns şi alte pături neproletare, în pri
mul rînd intelectuaLitatea progresistă le�ată de popor.
Pe măsură ce se desfăşurau transformările revoluţionare iar forţele reac
ţiunii îşi demascau tot mai mult ţelurile lor •antirevoluţionare şi antinaţionale,
intelectualii marcanţi ai ţării, văzînd clasa muncitoare ca forţa socială cea
mai avansată a societăvii, se alătură dezvoltării democraci.ce a României.
Consolidarea cuceririlor revoluţionare, dezvoltarea pe mai departe a rc
voluviei, reformele democratice, asigurarea independenţei naţionale, a suvera
nit:ăţiă de stat au fost obţinute În condiţiile unei ascuţite lupte de clasă.
Monarhia şi partidele reacvionare burghezo-moşiereşti, În jurul cărora
s--au grupat o serie de elemente legionare în legătură cu cercuri imperialiste
occidentale, au făcut front comun pentru reinstau11area regJimului burghezo
moşieresc şi readucerea clomi.llla.ţiei imperialiste asupra ţării noastre.
Alegerile pentru Adunarea depu�ilor din toamna anului 1 946 au con
stituit un moment important în demascarea şi zdrobirea politică a partidelor
Distoricea P.N.Ţ.-Maniu şi P.N.L.-Brătianu.
La 1 9 noiembrie 1 946 rau avut loc pentru prima dată în istoria ţării
noastre alegeri cu adevărat libere. Aproape 7 000 000 de oameni şi-au dat
votul, 79,80fo fiind voturi pentru B.P.D. şi doar 7,94o;0 ale partidelor reac
ţionare.
Victoria forţelor democrate în alegeri a arătat încă o dată că forţa
majoră în ţam noastră este clasa muncitoare aliată cu ţărănimea, intelectua
litatea progresistă şi sub conclucel'ea Particlululi. Comunist. Alegerile cu rezul
tatul lor au marcat cum spune Dr. Petru Gro� "Sentinţa de moarte poli
tică" B a P.N.Ţ.-Maniu şi P.N.L.-Brătianu.
După ial.egerile din noiembrie 1 946 s-<au creat condiţii favorabile dez
voltămi revoluţiei, pregătindu-se terenul trecerii la dictartu11a proletariatului.
Prin decretul din 1 5 iulie 1 946 9 noul parlament era lipsit de senat.
în parlament "cei 4 1 4 deputaţi er.au reprezentJaţi astrfel: Panidul Comu
nist Roman - 67 ; Partidul social democrat - 80; Fron�l plugarilor
70;
-

1 Dr. Petru Groza, 1n dmm spre sodaUsm, Edit. de stat, Bucureşti, 1950, p. 13 .
1 wMonitorul oficial", partea 1, nr . 161 din 15 iulie 1946.
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Partidul naţional liberal (Tătărăscu) - 75 ; Uniunea populară maghiară - 29 ;
Partidul naţional progresist
25; Partidul naţional ţărănesc (Alexandrescu)
- 2 1 ; Partidul ţărănesc democnat (Doctor Lupu) - 2; Comitetul demo
crat evreiesc - 2 ; P.N.Ţ. (Mariiu) - 33; P.N.L. (Brătianu)
3 ; şapte
deputaţi nu erau înoadra:ţi în nici-o grupare politică " 10.
-

-

Rolul de hegemon al clasei muncitoare s-a întărit, aceasta reflecdndu-se
şi în guvern unde poziţiile muncitorimii şi ale 1aliaţilor ei s-au consolidat.
Guvernul avea următoarea componenţă: Dr. Petru Groza (Frontul pluga
rilor), preşedintele Consiliului de Miniştri; Gh. Tătărăscu (P.N.L.), vicepreşe
dintele Consiliului de Miniştri şi ministrul afacerilor străine; Teohari Geor
gescu (P.C.R.), ministrul afacerilor interne; Lucreţiu Pătrăşcanu (P.C.R.), mi
nistrul justiţiei, Gheorghe Gheorghiu-Dej (P.C.R.), ministrul economiei naţio
nale; prof. ing. N. Profiri (P.C.R.), ministrul comunicaţiilor; Ştefan Voitec
(P.S.D.), ministrul educaţiei Il!aţionale, Lothar Rădăceanu (P.S.D.), ministrul
muncii şi asigurărilor sociale; prof. Tudor Ionescu (P.C.R.), ministrul minelor
şi petrolului; Al. Alexandrini (P.N.L.), ministrul finanţelor; I. Gh. Vîntu
(P.N.L.), ministrul lucrărilor publice; Ion Pas (P.S.D.), ministrul artelor; prof.
Tr. Săvulescu (Frontul plugarilor), ministrul agriculturii şi domeniilor, Ro
mulus Zăroni (Frontul plugarilor), ministrul informaţiilor; Radu Proşculeţ
(P.N.L.), mini·sT�rul cultelor; Dr. Florica Bagdasar, ministrul sănătăţii; G-rai
de corp de armată Mihail Lascăr, ministrul de război 1 1•
La 1 decembrie 1 946 s-au deschis lucrările noului parlament. lncercările
rcacţiunii de boicotare prin .,neconstituţionaJismul" alegerilor, prin .,alegeri
noi sub control străin " au eşuat. Parlamentul a hotărît să sprijine guvernul
pentru rezolvarea necesităţilor ţării pe drumul democra?ei.
"Alegerile din noiembrue 1 946 - spune tovarăşul Nicolae Ceauşescu au demonstrat elocvent infringerea politicii reacţionare, marea majoritate a
poporului peste 70 J.a sută dintre votanţi exprirmndu-şi În mod democratic
încrederea în partidul comunist în forţele care colaborau cu noi " 12•
Lipsite de orice bază de masă, P.N.Ţ.-Maniu şi P.N.L.-Brăci.anu,
după infringerea suferită în alegeri s-au adresat cu memorii în repet!ate rîn
duri puterilor imperialiste urmărind să obţină amestecul acestora în treburile
interne. Conducerea P.N.Ţ.-Maniu direct şi prin agenţii din străinătate a
intervenit pe lingă guvernele unor ţări spre a le determina să nu exporte în
13 Ştefan Lache, Alegerile din noiembrie 1 946 şi semnificaţia primului parlament democratic
din Romcinia, în Anale de istorie, nr . 5 / 1 97 1 , p. 62-63 .
11 Ibidem, p. 60.
u Nicolae Ceauşescu, Semicentenand glorios al Partidului Comunist Romdn, Edit. politici,
Bucureşti, 197 1 , p. 1 6 .
30"
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Românila cereale pentru regiunile înfometate, aceasta cu
situaţiei c reată

ca

urmare

a

scopul

agravării

secetei.

La Conferinţa de Pace de la Paris, din însărcinarea partidelor "istorice",
o d elegaţie de trădători, transfugi au întreprins o deşănţată accivitate şi a
înainnat memorii pline de calomnii şi invective la adresa poporului nostru
şi a regimului democratic, urmărind să îngreuneze semnarea tratatului de pace c u
România. Aceasta a rămas fără rezultat deoarece g uvernul de largă concentrare
democratică, prin activitatea sa a căpătat aprecierea opiniei internaţionale
P.N.Ţ. şi P.N.L. au înlocuit activitatea

politică

prin

acţiuni

de sa

boraj şi spionaj.
P .C.R. a demascat încercările şi a respins poziţiile acestor partide reac
ţiooore, desfă�rînd o aqiune de lămurire a maselor asupra Însenmătăţii dez
voltării industriale a ţărji şi, în general, asupra celorlalte măsuri întreprinse
în

perioada

dată.

De fapt, P.N.Ţ. s-a demascat singur prin acţiunea din v1ara anului 1 947,
cînd, la 1 4 j.u lie, un grup de conducători ai acestui partid în frunte cu loq
Mihalache, au Încercat să fugă peste graniţă, fiind prinşi cînd se u rcau în

avioanele oare-i aşteptau pe izlazul comunei Tămădău, judeţul Ilfov. Grupul
a fost trimis În judecată.
Nemulţumirea generală devenise atît de puternică încît se impunea dizol
varea P.N.Ţ. Articolele din "Scînteia" vorbesc despre faptul că poporul cerea

tot mai ,insistent dizolvarea Partidului Naţional-Ţărănesc. La 29 iulie 1 947,

jurnalul Consiliului de Miniştri anunţa dizolvarea P.N.Ţ.-Maniu, după ce
se nidicase imunitatea parlamentar-ă a depunaţ;ilcr manişti. Acest fapt a dat
o lovitură puternică reaqiunili, marelui oapital şi moşierimii, la care se adăuga
şi monarhia.
Partidul Naţional-Liberal-Brătianu se destrămase după alegerile parla
mentare, nemaifiind deci necesare măsuni din pamea statului.
Dispariţia partidelor Naţăonal-Ţărănesc şi Naţional-Liberal -

princi

palele partide ale claselor exploanatoare a constituit o reflectare a însemna
telor prefaceri economice

şi social-politice din România acelei enape.

În perioada anilor 1 946- 1 947 regimul democratic a concinuat să se dez
v olte.
Statul - instrument principal al revoluţiei s-a întărit continuu. Demo

cratiZiarea aparatului de stat s-;a dezvoltat pe o scară largă, luîndu-se măsuri
pentru îmbunătăţirea compoziţiei sociale şi a activit-ăţii organelor adminis
trative centrale

şi locale

13.

13 "Monitorul oficial" , partea 1, nr . · 66 din 10 martie 1 947 , p . 2078 , 2079 ; nr. 93 din
25 aprilie 194 7 , p. 3 29 1 .

https://biblioteca-digitala.ro

469

COLABORAREA CU GRUPAREA TATARASCU

5-<au reorganizat jandarmeriile 14, corpul de grăniceri 15, armata ; au fost
'
modifica te criteriile de primire în şcolile de ofiţeri şi subofiţeri, dîndu-se
prioritate elementelor muncitoreşti-ţărăneşti
Întărirea
organizare

Şli

statului democrat

popular

16.
privind îmbunătăţirea

formei

de

a compoziţiei de dasă a creat sa rcini şi funcţii noă ale statului.

Cu acest prilej, menţionăm apariţia funcţiei economica-organizatorice a sta
tului, cu toate că burghezia deţinea puterea economică.
Guvernul democratic, apărînd interesele oamenilor muncii a h1at o serie
de măsuri privind îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de muncă ale maselor.
:\ stfel, În aprilie 1 947 a fost introdus un nou sistem de salari�are pentru
toate categoriile de oameni ai muncm, s-a îmbunătăţit sistemul de pensie,
o.provizionarea muncitorilor şi funcţionarilor, s-au creat primele magazine de
snat ce desfăceau produse alimentare şi de îmbrăcăminte - nuclee ale comer
ţului de stat17. S-au efectuat reduceri de impozite pe venituri, s-a dat libertate
p roducătorilor să-şi valorifice produsele

18 .

Toate aceste măsuri au întărit baza de masă a puterii populare.
În anul 1 947 s-.a continuat să se ia măsuri de dezvolnare a regimului
democ ra-tic cu ajutorul unor legi, cum a fost legea nr. 289 care stabilţa că
"organizaţiile prohitleriste de tip fascist, politice, militare sau param:ilitare,
ca şi organizaţiile care au dus propagandă ostilă Naţiunilor Unite, existente
pe terito11iul Rom�niei la 2J August 1 944 sînt şi rămîn desfiinţate. Reînfiin
ţarea sub orice formă a unor asemenea organizaţii este interzisă" .

Se ratifică măsurile admini strative prin care a�este organizaţii au fost

desfiinţate (art. 1 )

19.

Un •alt aspect al dezvoltării regimului democratii� 1-a constituit luptla
pentru refacerea economiei na�onale.

ln refacerea economică s-a pornit de la industria grea, baza procesului

economic, folosindu-se bogăţiile naturale ale ţării.

Cu toate că existenţla proprietăţii capi<raliste asupra mijloacelor de pro

ducţie şi a sabotajului burgheziei pricinuiau serioase greutăţi, totuşi au fost

Idem , nr. 74 d in 29 martie 1947 , p. 2367 .
Ibidem, nr. 142 d in 25 iunie 194 7 , p. 5 1 58-5 1 5 9 .
Ibidem , nr . 1 8 0 d i n 8 august 194 7 , p . 7030-7034.
1 7 "Scinteia" din 6 decembrie 1 947.
18
"Monitorul oficial" , partea 1 , nr. 77 d i n 2 aprilie 194 7 , p . 2658-2667 ; nr. 84 din
10 aprilie 1947, p. 2876 ; nr. 103 din 7 mai 1947 , p. 3594 ; nr. 1 80 din 8 august 1 947, p. 7030 ;
nr. 200 din 1 sept. 1 947 , p . 7903 , nr. 205 din 6 sept. 194 7 , p. 3 302-3303 .
1& D .V . F iroiu : Aspecte ale legislaţie! In prima etapc'l a Te(loluţie! populaTe, în "Analele
Institutu lui de studii istorice ş i socinl-politice de pe lîngii C .C . a l P.C'.R." , n r . 6 din 1969,
p. 109.
u

n
18
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puse in funcţiune intreprinderile industriale, refăcute transporturile, s-a ince
put fabricarea unor noi produse industniale (I.A.R.-Braşov începuse să pro
ducă tractoare), au fost deschise un număr de şanrtiere naţionale pe care
lucrau brigQzi ale tineretului (şantierul l!iniei ferate Bumbeşti-Livezeni, refa
cerea unor onaşe etc.).
In intreprinderi s-a desfăşurat intrecerea paJtriotică pentru punerea tn
funtţiune a capacităţilor de producţie, economisirea materiilor prime şi a
materialelor, sporirea produqiei şi a productivităţii muncii, (Exemplu : mun
citorii de La căile ferate, la iniţiativa celor de la Atelierele "Griviţa Roşie"
din Bucureşti, au început o largă întrecere pentru repararea materialului ru
lant. La fabrica "Dermata" din Cluj, productia de Încălţăminte a atins în
februacie 1 947, ca urmare a intrecerii patriotice, 2 500 perechi pe zi, f•aţă de
1 800 cft era producţia antebelică) 20.
Acestea au făcut ca producţia industrială în septembrie 1 947 să ajungă
la 'aproape 800/0 din produqia anului 1 93 8 , faţă de numai 4 5 o /0 cît repre
zenta În 1 94 5 2 1.
Situaţia din agricultura ţării, la care s-a ,adăugat şi foametea pricinuită
de secetă, a impus luarea de măsuri menite să schimbe starea de lucruni.
Platforma-program al B.P.D. (din 9 mai 1 946) pe oare se baza activi
tatea guvernului mai cuprindea şi ahe măsuri pe Ungă cele urmărite mai sus
şi anume: dezvoltJarea culturii naţionale şi culturaliz,area maselor, consoli
darea relaţiilor de prietenâe cu ţările vecine, intarirea relaţiilor economice şi
culturale cu ţările iubitoare de pace din intreaga lume.
Cu toate succesele obţinute în refacerea economicei naţionale menţionate
mai sus, totuşi, situaţia economiiCă a Rom�niei continua să fie grea la sftr
şitul anului 1 946 şi inceputul Mului 1 947. Productia industrială era sub
n<ivelul antebelnc, circul·a�a mărfurilor sub necesităţi, inflatia era În creştere,
bugetul deficitar.
Partidul Comunist Rom�n a arătat că pentru invingerea -acestei start de
lucruri există o singură cale - sporirea producţiei, întărirea disciplinei în
muncă, lupta hotă·rltă Împotriva burghezăei speculative şi sabotoare.
Aceasta a fost geneza luării măsurilor anticapitaliste în perioada res.

..

pecnva.
O

primă măsură importantă luată din inţiativa P.C.R. a fost etlatizarea
Băncii Naţionale (decembrie 1 946) . Banca NaţÎonJală cu dubla ei caliitate,
10 Ilie Rlldulescu, Sc:hfmbMea raportului de forţe fn fa"oarea clasei muncitoare şi a aliaţilor
sili fn etapa democratic& a r�oluţfei populare, in "Analele Institutului de iştorle a partidului
de pe Ungll C.C. al P.M .R ." , nr. 1 din 1965 , p. 63 .
u

"Scinteia" din 5 dec. 1947.

https://biblioteca-digitala.ro

COLABORAREA CU GRUPAREA TATARASCU

471

instituţie de emisie şi bancă a băncilor a fost un importJant post de comandă
viaţa economică a ţării, servind claselor exploatatoare in regimul bur
ghezo -moşieresc tn vederea tmăririi dominaţiei asupra maselor. In regimul
democrat popular reacţiunea caută să saboteze opera maselor populare pnn
p oziţiile pe ca re le devine t n domeniul financ i ar.
La 20 decembrie 1946 la propunerea P .C.R., parlamentul votează eta
tizarea Băncii Naţionale. Acest lucru a dat ,lovituri serioase poziţiilor reacţio
na re, în timp ce forţele democratice îşi tntăreau rolul în economlie şi tn pri
mul rînd, tn sistemu l bancar şi de credit. E tatiza rea Băncii Naţionale repre
zenta un element important tn schimbarea raportului de forţe. Reacţiunea
s-a opus cu îndi rj i re, incerdnd să demonstreze că acest fapt nu duce la im
bunătăţirea situaţiei econ omice 'a ţării, ci, dimpotrivă. Brăllieni-ştii care condu
seseră B anca Naţională ti mp de 66 de ani sp uneau că această măsură va duce
la prăbuşirea monedei. P.N.Ţ.-Maniu se pronunţa deschis impotriva aces
tui act: "1toate naţionalizările, spunea el, preluate direct de aparatul politic
al statului indiferent sub ce regim s-ar face sint condamnate de la inceput
la nereuşită"22. GrupaTea burgheză din guvern (Tătărăscu) s-a pronunţat
pentru etatizare d a r, urmărind să-şi întărească poziţiile în conducerea Băncii
Naţionale, a su stinu t aplicarea principiului "au ton omi ei băncii'" .
"Drapelul", organul tătărăscian, Într-un articol inrtitu lat "Despre no�le
măsuri economice şi financiare. De la proiecte la înfăpturi"23, se declara de
acord cu etatizarea, bineînţeles, în speranţa că aceasta le va fi lor favombiilă.
Dintre măsurile anticapitaliste luate de guvem tn anul 1 947, legea ofi
ciilor industriale ocupă un loc deosebit. Inca din luna ianuarie, "Sdnteia"
vorbea de acest proiect de lege. În numărul din 8 ianu arie se anunţa că
parlamentul va lua în discuţie legea de reorgan i 21a re a Ministerului Econo
miei Naţionale, a oficiilor industr1iale şi a controlului economic.
Legea nr. 1 84 din illlnie 1 947 privea înfiinţarea oficiilor industriale,
contribuind astfel la tntărirea controlului statului democrat po pul,ar asupra
produqiei, repartiţiei şi circuLaţăei produselor. Prin această lege, clasa mun
c itoa re, cu to ate că exista p roprietatea priv ată a supra mijloacelor de produc
ţie, ingrădea acţiunile burgheziei, obligtnd-o să lucreze după programul ela
borat de snat.
De la înfiinţarea o fticii lor şi pînă în decembrie, n umă rul l or atinge cifra
1 4 şi cuprindeau 750 întreprinderi. Capa<litatea de producţie a întrep rin deritn

11
18

"Dreptatea" din 18 dec .

1946.

"Drapelul" din 3 ian. 1947.
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lor grupate În oficiilc industriale reprezenta Între 80 ŞI 1 00o;0 din capaci
tatea de producţăe a ramurilor respective.
Masele de muncitori primesc legea înfiinţării oficiilor cu o deosebită sa
tisfacţie, luindu-şi angaj•amentul pentru sporirea producţiei, întărirea disci
plinei. "Scinteia" consemna acest lucru de nenumărate ori vorbind despre
muncitorii de la "Malaxa", "Griviţa" etc. Conferinţa sindicatelor din Capi
tală, ţinută în a doua jumătate a lunii mai 1 947, unde au participat repre
zentanţi a 69 de sindicate însumînd 3 8 0 000 membri, arăta că sarcina sindi
catelor era de a mobiliza activele Slindicale, comitetele de fabrică, gmpele
sindicale pentru a-şi însuşi punctele fundamentale ale legi i oficiilor indm
triale.
lnfiinţ.area oficiilor .industr�ale a conuibu�t la schimbarea raportului de
forţe. Acest lucru nu a rămas fără ecou în rîndurile burgheziei care se ri
dica Împotriva acestora. Spinllim cîteva din ripostele reacţiunii . "lJiberalul " ,
organul P.N.L.-Brătianu scria: " Industriaşii consideră proiectul ca o expro
priere de fapt. Răpindu-li-se dreptul de iniţiauiV'ă în aprovizionări cu materii
prime, În finanţări, în investiţiuni, produqie şi comel'cializarea produselor
la dştigul legnuit etc. industri•aşii se pot considera intraţi pe drumu l aban
donăr1ii Întreprinderilor" 24.
P.N.Ţ.-Maniu prin ziarul său "Dreptatea" menţiona : "lntr-o econo
mie de schimb înaintată, într-o epocă de m aşinism dezvoltată, factorul
- mînă de lucru - este mai puţin hotărîtor decît alte elemente. În orice
caz factorul - capital - sub diversele sale forme îl depăşeşte" 25. "Tătă
răscienii, în priincipiu, erau de acord cu ofic�ilc industriale dar s-au ridicat
Împotriva prevederilor fundamentale ale legii, condiţionînd acordul lor de
modificarea unor articole principale sub pretextul că modul cum erau redac
tate ducea La înăbuşirea inliţiativci particulare, lovea în proprietatea pflivată,
sădea neîncredere În rindul 1capi�ta liştilor, lucru ce •ar fi dus la fuga capita
lurilor din întreprinderi. Liberalii tă�tărăscieni din guvern ş i parlament se
ridicau prin reprezentanţi ca Rizescu-Branişte, Trestianu , Nicolau 26 împotriva
articolelor 5, 7, 9, 1 7. De exemplu, articolul 9 prevedea : "oficiile industriale
pot fi autorizate să vîndă şi să factureze pe contul Întreprinderilor compo
nente produsele acestora fabricate în cadrul programului stabilÎt".
Libef\al1i i cereau ca aceste 'atribute să fie lăsate Întreprinderilor, lucru
ce ar fi permis permanentizarea bursei negre. In cadrul comisiei economice
14

,.Liberalul", 28 martie 1947 .
2� "Dreptatea" , 22 mai 1 94 7 .
28 ,.Scînteia" din 2 7 ma i 1947.
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din Cameră, Ion Gheorghe Maurer 1a atitudine hotărîtă împotriva Încercă
rilor tătără9Ciene.
Parlamentul votează această lege (a ofici�lor industriale) cu 2 1 8 voturi
6 contra. Toate partidele din Cameră îşi dădeau adeziunea privind

pentru şi

promulgarea acestei legi, excepţie făcînd reprezentanţii grupării Tătărăscu.
De fapt, "Drapelul " , organul tătărăscian, se p ronunţa: "în forma lui actuală,
proiectul de lege al oficiilor nu înlătură cauzele care Împiedică .iniţiativele
refacerii 'acestei ţări şi în acelaşi timp va constitui o pierucă în sporirea
generale" 27.

producţiei

În ceea ce priveşte agricultura, guvemul a luat o sene de măsuri anti
să frîneze tendinţele acaparatoare ale chiabunimii, oare,
profitînd de situaţia grea mai ales În regiunile lovite de secetă, a luat pă

capitaliste menite

mînturile, vitele, inventa·rul agricol al ţărănimii sărace. Ba mai mult, ducea
şi o activitate speculativă, sabota colectările de cereale.
Pentru a veni În sprijinul ţărănimii muncitoare,
populară, la iniţiativa P.C.R ., emite În iun�e

statul de democraţie

1 947 "legea pentru reglementa

rea circulaţiei şi stabilizarea regimului j uridic al i mobilelor agricole" 28. Po

trivi·t acestei legii, ţăranii aveau posibilitatea să-şi recapete pămînturile acapa

rate de elementele chiabureşti, împotriva cărora s-au luat şi alte măsuri, oa
de pildă, fixarea de impozite şi cote după puterea lor economică. Toalte
aceste măsuri constituie Începutul politicii de constrîngere a ch�aburimii şi fac
să se întărească încrederea ţărănimii În c1asa muncitoare condusă de Parti
dul Comunist.

Statul a sprijinit ţărănimea muncitoare şi p rin declararea reformCii agrare
ca a:ct de guvernamînt, prin intensific·area schimburilor dintre oraş şi sat etc.
Situa�ia grea din economia ţării rămînea problema centrală ce frămînta
Partidul Comuf1ist În acea v reme, fapt ce duce l a elaborarea, În iunie

1 947,

a u n u i plan complex d e măsuri economice şi poli·tice, cunoscut sub denu
mirea de " Propunerile P.C.R . în vederea îmbunătăţirii situaţte1 economice şi
financiare a ţarii" , pe care Consiliul de Miniştri, În şedin� din

1 4 mme

1 947, îl aprobă.
Propunerile P.C.R. orientau principalele forţe şi mijloace, în primul rînd,
în d irecţia îmbunătăţi rii situaţiei din domeniul 1i ndustrial, rolul hotărîtor atri
buindu-se industriei grele. Cu acest prilej se spunea : ,.De nivelul industriei
extractive şi metalurgice depinde, într-o insemnată măsură, dezvoltarea eco
nomică generală a ţării" 29.

2 7 "Drapelul" din 26 mai 194 7 .
28 Legea n r . 203 , în ,,Monitorul ofic ial" , partea 1 ,

18

. , Scînteia" , 1 6 iunie 1 94 7 .

nr.
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Referitor la aceasta, reaqiunea a 11ipostat astfel : "Industria grea ca punct

principal de grijă a politicii noastre economice - scrie ziarul naţional-ţără
nist "Dreptatea" - este sinonim cu răsturnarea premiselor existenţei noas
t re. Este îmbrăţişarea unui c rez cu desăvhşire opus strucwrii româneştJi so
tuturor relaţiilor pe

cial-economice. Este sacrificarea

q răine de factura şi putinţele poporului român" 30,

altan1l

unor

interese

A poi, În propunerile P.C.R . erau trecute o serie de cifre d rept indica
tori ai producţiei lunare ce urmau a se realiza în diferite ramuri industriale.
Pen tru îmbunătăţ·irea situaţiei în industrie se preconiza repartizarea raţională
a braţelor de muncă, extinderea muncii În acord şi disciplina În muncă.

O

important ă prevedere a propunerilor de care depindea realizarea aces

tora era întărirea controlulUti statulUIÎ democrat popular în economie. "Trebuie
neîntîrziat

stabilit

un

control

sever

-

menţionau

propunerile

-

asupra

operaţiilor de colectare a produselor agricole, asupra Întregului proces de
producţ.ie de mărfuri industriale, asupra circulaţiei şi consumului, cît şi asu
pra strictei respectări a preţurilor şi salal1i1i lor sta�bilite" 3 1 ,
Pentru îmbunătăţirea situaţiei din

agriculwră

(producţia

agricolă

era

sub cea a anului 1 93 8 ) , partidul propunea înzestrarea cu maşini 32, Împiedi
carea acaparării loturilor ţărăneş� de cătJre chliaburi, contribuţia mai activă
a sătenilor privind aprovizionarea populaţiei.
Măsurile din domeniul transporturilor prevedeau atingerea nivelului ante
belic p11ivind transportul ferovi,ar.

O

creştere susţinută se impunea şi celor

lalte ramuri ale tl1ansporturilor. Dezvoltarea a·cestora ducea în primul rînd
la asigurarea populaţiei cu bunuri de larg consum.
Referitor la finanţe, se preconiza echilibrul, tn cel puţin două luni, între
venituri şi cheltuieli. Creditele trebuiiau folosite pentru îmbunătlăţirea situa
ţiei economice în sensul acordării lor sectoarelor productive, şi ·aici, În pri
mul i:înd, întreprinderilor care-şi îndeplineau şi depăşeau programele de pro
ducţie. Astfel, creditele deveneau un stimulator.

Propunerile P.C.R. au pus tn faţa guvernului înfăptuirea reforlllei m one

tare care să pună capăt in flaţiei, cont ribuind la ridioarea nivelului de trai al
10

31

u

"Dreptatea" din 18 aprilie 1947 .
"

S c inteia , 16 iunie, 194 7 .
"

Referitor la industria d e tractoare care l!lă constituie baza in:estrilrii tehnice a agricul·

17

turii reactiunea o califica drept o farsă ingrozitoare şi sîngeros de costisitoare, care reprezintă
o risipă a avuţiei naţionale ("Dreptatea" din 1 1 sept. şi

sept. 1947) ; ,.Liberalul" o aprecia
ca nefireucl pentru ţara noastră ("Liberalul" din 15 iulie 1947)
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maselor. De fapt În august are loc reforma monetară tar În octombrie Par
tidul Comunist propunea ş.i pe cea fiscală.
Reforma monetlară trebuia să lichideze def1icitul bugetar printr-o econo
mie În cheltuirea mij loacelor statului, reducerea, ieftinirea şi simplificarea
operaţiilor de stat etc.
Masele populare au primit cu Însufleţire propunerile partidului şi, sub
conducerea luă, au luptat pentru t11aducerea lor în viaţă . Organizaţiile de
partid, sindicale şi de tineret au trasat sarcini membrilor lor pentru rea
lizarea celor propuse.
Lupta pentru înfăptui rea programului P.C.R. a contribuit totodată la
demascarea reacţiunii, creînd condiţiile instaurării dictaturii proletariatu1ui,
deci a trecerii la revoluţia sociaListă.
O Însemnănate deosebită pentru traducerea În fapt a măsurilor econo
mice propuse de Partidul Comunist a avut-o reorganizarea Min�sterului Eco
nomiei Naţionale.
Ministerul Economiei Naţionale, care după reorganizare s-a numit Minis
terul Industriei şi Comerţului, prin atribuţiile de a îndruma, supl'laveghea şi
controla activitatea economică, domeniul producţiei industriale particulare 5i
de stat a repartizării materiilor prime şi semifabriute şi di9tribuirea produ
selor alimentare şi industriale prin comerţul interior, precum şi relatiile co
merciale externe, urma să aibă importanţă în economia ţării.
,.Scînteia" menţiona, referitor la aceasta: "Nu este ÎntÎmplător că prima
măsură importantă luată pentru curmarea hao9u1ui economic a fost curăţe
nia în casa proprie, adioă reorganizarea Ministerului Indust11iei şi Comerţului.
Acest minister trebuia transformat Într-un organ care să pună industria şi
comerţul În sluj ba ridicărili nivelului de viaţă şi de cultură al poporului
muncitor" 33•
tnfiinţarea Comisiei de redresare economică şi stabilizare monetară în
iulie 1 947 se adaugă celorlalte măsuri. Ea avea puteri depline pentru elabo
rarea, organi21area, aplicarea şi controlul tuturor măsum,l or de orice natură,
necesare ducerii la îndeplinire a redresării economice şi stabilizării monetare.
Legea dădea dreptul comiSiiei să ia şi să i se pună la d ispo21iţie toate datele
necesare. "Deciziile cu cara:cter administrativ şi 'Coordonator luate de Corni
s.iune - se spune in art. 3 all legii - au puteri executorji şi sînt obligatorii
pentt u departamentele şi instituţiile publice, precum şi instituţiile şi persoa
nele particulare în competenta cărora oade aducerea l a îndeplinire a mă9U
rilor respecuive" 34.
81 ,.Scinteia" din 5 decembrie 1947 .
" "Monitorul oficial" din 15 iu lie 1947, legea nr. 243.
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Ministerul I ndustriei şi Comerţului şi Comişia de red resare economică

ŞI stabilizare monetară au fost instrurrente preţioase ale Partidului Comunist

şi gtwernului pentru refacerea

şi dezvoltarea economică, înfrîngerea sabota

j uh�i şi speculei burgheziei.
Pentru înfrîngerea Împotrivirii bu rgheziei, la toate acţiunile de redre
sare economică statul a luat măsura introducerii controlului economi c p11in
instiwirea de organe permanente În Întreprinderil e particul are, exercitarea
acestui control

nu numai

în ceea ce priveşte

producţia

dar şi

circulaţia

mărfu rilor.
Complexul de măsuri anticapitaliste luate de guvern la iniţiativa P.C.R.
n-au ţintit în desfiinţarea proprietăţii burgheze, dar au lov,it În unul din
atributele ei principale, şi anume, dreptul de folosinţă. Limitarea dreptului

de folosinţă a afectat şi acţiunea legii valorii . Rolul ei de regulator al pro
ducţiei şi circulaţiei a fost într-o oarecare măsură limitat.

În vederea pregătirii condiţiilor de trecere de la limitarea dreptului de
.
folosinţă a proprietăţii burgheze la t ransformarea acesteia În proprietate a
întregului popor, începînd din a doua

j umătate

a anuLui

1 947, s-au adoptat

măsuri pentru inventarierea Întreprinderilor, îmbunătăţi rea gistemului de evi
denţă, formarea de cadre, lucru ce permitea alcătuirea unui program c î t mai
real, cum se pronunţa ziarul ,.Scînteia" 35.
Se pregătea deci naţionaLizarea, atribut al revoluţiei socialiste.
Toate aceste măsuri au lărgit baza de masă a puteriO. populare, în pri
mul rînd .a Partidului Comunist, care devenise cel mai puternic partid poli
tic din România.
Rezult>atele ob�inute în economie şi pe tărîm poliui<: în ţara noastră au
fost consolidate de realizăni importante pc planul politicii externe.
Încheierea trauatului de pace la

1 0 februarie 1 947 a făcut ca Romilnia

să se afirme pe arena internaţională ca un factor activ în lupta pentru con
solidarea păci1i şi a colaborării Între popoare.
În anul

1 947 s-au Încheiat o serie de acorduri economice, s-au făcut

schimburi de vizite la cel mai Înalt nivel, s-a desfăşurat o activitate susţi
nută În direcţia dezvoltării diplomatice şi stabilirii de legături economice

cu

o serie de state. Ca urmare a creştereii prestigiului internaţional al Roma
niei în strînsă legătură cu Întărirea puterii populare, l a finea anului
ţara noastră avea relaţii diplomatice cu
merciale cu
as

23

1 947

de state ş i stabilise legături co

26.

.,Scînteia" din 20 oct. 1947.
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1 947, guvernul nostru a cerut admiterea Roman iei în cadrul Or

ganizaţiei Naţiunilor Unite.
Politica externă fermă şi principială, promovată de ţara noa·stră, spri
jinul acordat de masele largi guvernului , au dus la întărirea independenţei
şi suveranităţii naţionale a României.
Perioada de la sfîrşitul anului

1 946 şi Întreg cursul anului 1 947 se carac

terizează prin :
- creşterea rolul,ui de hegcmon al proletariatului în revoluţie;
- dezvoltarea uni,tăţii de acţiune a proletariatului prin întărirea continuă a colaborării Între P.C.R şi P.S.D. ;
dezYoltarea alianţei clasei muncitoare cu ţărănimea muncitoare;
- demascarea şi zdrobirea politică a partidelor "istorice" ;
- întărirea celorlalte organizaţii muncitoreşti şi democratice: sindicat<!,
Frontul plugarilor, organizaţii de tlineret, de femei etc . ;
dezvoltarea regimului democrati c ;
- aplicarea măsurilor an�icapitaliste;
- consolidarea României pe plan internaţional, fapt care a determinat
sch imbarea radicală · a raportului de forţe În favoarea clasei muncitoare şi

a al�atilor săi.
în

aceste condiţii, �arcinile desăvîrşirii revoluţiei bu rghezo-democratice

f uscscră traduse În viaţă. S-au pregătit condiţiile trecerii la revoluţia socia

listă.
Aşa stînd lucrurile, devenea necesar, lcgic, lichidarea colaborăr�i cu gru
parea Tătărăscu care s-a l1idicat, În perioada la care ne referim, tot mai
mult Împotriva măsurilor cu pronunţat caracter anticapitalist, măsuri ce lo
veau În d reptul de folosinţă al proprietăţii capital,iste.
Dacă în perioada cînd, în activitatea guvernului predominau măsurile
cu caracter general democratic, colaborarea cu gruparea Tătărăscu fusese posi
bilă şi necesară, apoi în noile condiţii aceasta n u mai putea avea viabilitatea.
Devenise o frînă în mersul înainte al revoluţiei.
Gruparea condusă de Tătărăscu activa făţiş

pentru

orgamzarea

unet

rezis.tenţe menite să .împiedice transformările revoh,Jţionare.
Condiţiile posibilităţii îndepărtării tătărăscienilor din guvern derivau din
schimbarea raportului de forţe în favoarea clasei muncitoare condusă de
P.C.R., schimbare rezultată la rîndul său, din Întreaga activitate internă şi
internaţională a guvernului şi, în special, a măsurilor anticapitaliste din pe
rioada care a urmat alegerile parlamentare. Acţiunile guvernului ce se bazau
pc indicaţiile Partidului Comunist au îngustat tot mai mult influenţa în
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mase a grupări:i Tăitărăscu şi au restrîns treptat susţinerea acesteia. În siltular
ţia creată, tătărăscienii găsesc În monarhie un ultim sprijin.
Cu prilejul aniversării a patru ani de la scrisoarea-manifest liberală
din 1 5 august 1 943, Gheorghe Tătărăscu spunea: "Naţiunea noastră merge
înainte numai cu monarhia şi proprietatea individuală"3fi. Tot cu această
ocazie, Tătărăscu, şeful Liberalilor din guvern, făcea o trecere în revistă a
activităţii grupării. "Drapelul", oficiosul tătărăscian, a publicat articole tn
a doua jumătate a anului 1 947, de unde se desprinde acelaşi lucru.
Memoriul lui Gh. Tătărăscu din anul 1 947, în care se ridi<:a Împotriva
poliuicii interne şi externe a �uvernului, luînd apărarea intereselor de clasă
ale capitaliştilor din ţară şi de peste hotare, clarifica şi mai bine poziţia
acestei grupări, necesitatea În<:heierii colaborării cu tătărăsoienii.
La 6 noiembrie 1 947 colaborarea în guvern cu tătărăscienii a luat sfîrşit,
fapt ce a provocat protestele unor fruntaşi ai acestei grupări : N. Drăghici,
Sever Paschievici, Amedeu Bădescu. Gh. Tătărăscu era bolnav. Mai tirziu,
la conducerea acestei grupări burgheze este adus, nu întîmplător, inginerul
Bejan. Îndepărtarea din guvern a grupării condusă de Gh. Tătărăscu a fost
declanşată şi de faptul că la acea dată se descoperise că în sustragerea de docu
mente ce erau să treacă graniţa cu grupul de fruntaşi ai P .N .Ţ., prins la
14 iulie 1 947, fuseseră implicaţi şi funCţionari superiori de la Ministerul de
Externe (Gh. Tătărăscu, vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri şi ministru
de externe). În nwnărul din 4 noiembrie, "Drapelul" încerca să dezmintă acest
lucru referindu-se l a informaţia apărută În ziarele capitalei cu o zi înainte.
În urma lichidării colaborării cu Tătărăscu În guvern, Partidul Comu
nist a preluat Ministerul de Externe şi Ministerul de Finanţe37; mai tîrziu
(decembnie), şi Ministerul Apărării Naţionale 38•
Astfel, P.C.R. deţinea şapte ministere, P.S .D. cinci, iar Frontul pluga
rilor, preşedinţia Consiliului de Miniştri şi cinci ministere.
În noua sa componenţă guvernul expunea pe depLin interesele clasei
muncitoare, ale ţărănimii muncitoare şi ale intelectualităţii legate de popor.
ln felul .u:esta puterea populară căpătase un conţinut nou. Se crease atunci
contradiqia intre forma de stat - monarhia şi conţinutul nou al puterii.
Desăvîrşirea acestui proces impunea lichidarea monarh�ei, care a avut
loc la .30 decembrie 1 947. Evenimentul a fost pregătirt de către P.C.R. prin
preluarea conducerii armatei (24 decembrie). O serie de unităţi militare, îndeo
sebi, din Divizia "Tudor Vladimirescu" au fost puse in stare de alarmă în
88

37
38

" Drapelul" din 17 august 194 7 .
.,Monitorul oficial" , partea l , nr. 2 5 9 d i n 8 noiembrie 1 947 , p . 9949.
Idem, nr. 298 din 24 decembrie 1947 , p. 1 135 1 .
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eventualitatea unor tulburări ce ar fi fost provocate de reaeţiune. Punctele
strategice, telefoanele, poşta, radio-difuziunea, au fost păzite. Organizaţiile
de partid şi de masă fuseseră mobilizate. Regele a semnat abdic�ea, în timp
ce in stradă începuseră demonstraţiile pentru republică. Lucrurile s-au petrecut
conform planului stabilit 1de P.C.R. - plan ce corespundea intereselor tuturor
forţelor democrate, întregului popor.
Un rol hotăritor în cucerirea puterii de către clasa muncitoare l-a avut
faptul că proletariatul şi aliaţii săi au cucerit poziţiile dominante în guver
nul democranic şi în stat încă din prima etapă a revoluţiei populare.
Spre sHrşitul anului 1 947, burghezia nu mai dispunea de mijloacele
necesare armate pentru a împiedica instaurarea dictaturii proletariatului.
Schimbarea raportului de forţe se făcuse radical în favoarea maselor intere
sate in transformări socialiste.
Masele erau conduse de clasa muncitoare În frunte cu Partidul Comu
nist Român, care a aplicat creator învăţătura marxist-leni111Îstă, orientîndu-se
asu p ra condiţ!Îilor concrete din România În perioada istorică dată.
·
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DIE BEDINGUNGEN DIE EINE ZUSAMMENARBEIT
DER PARiEIEN UND ORGANISATIONEN DER ARBEITER
UND BAUERN Mii DER VON GHEORGHE TATARASCU
GEFOHRTEN iBORGERLICHEN GRUPPIERUNG IM RAHMEN
DER REGIERUNG NOTWENDIG UND Mt>GLICH MACHTEN
( 1 947)
(ZL.:SAMMENFASSUNG)

Dic Arbeit bcfasst sich mit einem wichtigen Abschnitt aus cler Geschichte
Rumăniens nach dem 23. August 1944, als die militărisch-faschistische Dik
tatur Ion Amoncscus gcsrii r zt wurdc.
Die Machtubcrnahmc des Proleta.riats wurdc von einer Reihc von Mass
nahmen begleitet, die von dcr Rumănischen Kommunistischen Partei angeregt
und geleitet wurdcn.
Die biirgerli·chcn politischen Partcien (cli c Nationale Liberale P artci
unter cler Fiihrung von Brătianu und die Nationale Bauernpartei unter cler
Fiihrung von Maniu) verziohteten - verstandlicherweise - nict gutwillig
auf die Macht urrd mussten deshalb vor den Volksmassen e ntlarvt werden.
Die Rumănische Kommuni.stische Partei setzte alle interessierten wirtschaft
lichen und politischen Fakvoren zwecks Isolierung dieser Parteien von den
Volksmassen ein.
So crklărt s·ich auch die Zusammenarbcit mit cler linksgerichteten biir
gerJ.ichen Gruppierung, die von · Gheorghe Tătărăscu gefiihrt wurde. Diesc
Gruppierung war aber in cler zweiten Hălfte des Jahres 1 947 ein He:nmschuh
fiir den Fortsehritt cler von cler Arbeiterklasse gefiihrtcn Gesellschaft gewor
den, und wurde deshalb im November 1 94 7 aus cler Regierung entfernt.
13is dahin hatte die Rumănische Ko�r.munistische Parte i eine Reihe von
Erfolgen auf politischem und wirtschaftlichern Gebiet errungen, wie am 6.
Mărz 1 945 die Einsetzung eincr demokratischen Regierung, mit Dr. Petru
Groza an cler Spitze, sowie den Sieg cler demokratischcn Partcien in den
Parlamentswahlen vom November 1 946. Auf wirtschaftlichem Gebict wur-
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den die Agrarreform, clie Wăhrungsreform, clie Wirtschaftskontrolle in clen
Betrieben uncl clie Verstaatlichung cler N ationalbank verwirklicht.
Diese Erfolge brachten eine Verstărkung cler fiihrender Rolle des
Proletariats mit sich, sowie die Festigung des Biindnisses cler Arbeiterklasse
mit cler Bauernschaft. Sie fiihrten zum Kampf fUr die politische Einheit cler
Arbeiterklasse clurch die Vorbereitungen fi.ir clic Vere,i nigun g cler Rumănischen
Kornmunistischen Partei und cler Sozialdcmokratischen Partei.
Alle diese Tatsachen machen es augenscheinlich, class die Mitarbeit mit
cler Gruppierung Tătărăscu e�n notwendi ge'r Abschnitt cler Volksrevolution
in Rumănien war.

31

-

Cumido v J
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TEMATICA ŞI ORIENTAREA IDEOLOGICA
A PUBLICAŢIEI SOCIALISTE BRAŞOVENE "DREPTATEA" (1 92 1 )
de IOAN GHIRAN

Prin forţa sa de pătrundere şi influenţare prin operativitate şi accesibili
tate presa a constituit un instmment de prim ordin în mobilizarea proleta
riatului la lupta pentru făurirea Partidului Comunist Român.
Cu acest scop a apărut şi la Braşov ziarul "Dreptatea" , "foaia muncito
rilor şi a ţăranilor" - cum se menţionează în subtitlu - proprietatea par
t idului socialist din Tara Bîrsc i .
Intenţia de a edita la Braşov o asemenea publicaţ ie o manifestă Tiron
Alba ni la 1 4 aprilie 1 92 1 , cînd adresîndu-sc prefecturii judeţului Braşov
aduce la cunoştinţă decizia de a muta redacţia şi administraţi:a ziarului din
Cluj "Desrobirea" la Braşov "la dorinţa cititorilor din Ţara Birsei" 1 .
După două săptămîni (27 aprilie) pe documentul respectiv apare o men
ţiune de retragere a celor solicitate pentru că, la aceeaşi dată (27 aprilie)
Iordan Velican din Braşov str. Coastei nr. 1 1 , aduce la cunoştinţă prefecturii
judeţului că începînd cu 1 mai 1 92 1 va edita o foaie săptămînală cu titlul
"Dreptatea " care va avea un caracter politic, economic şi social. Editor şi
redactor responsabil Iordan Veliam. Impriunarea se V'a face la tipografiÎa
,.Unirea", iar redaeţÎia şi administraţia în str. Vămii nr. 9 Braşov.
La acelastă cerere înregistrată sub nr. 1 933, cu data de 5 mai prefectura
dă aprobare de edimre 2.
Numărul 1 apare la 1 mai 1 92 1 şi încă din prima pagină se poate vedea
programul politic pentru care editorii şi-au propus să lupte ou rtoate for
ţele şi mijloacele.
In articolul "Cine sintem şi ce voim" după ce se arată că autorităţile n-au
aprobat apariţia ziarului sub t1itlul "Desrobirea" (iată motivul menţiunii de
1 • Arh. st. Braşov, fond Prefectura judeţului Braşov, dosar nr. 133( 1704), 192 1 .

1•

Ibidem, dosar

nr .

148(1933), 1 92 1 .
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retragere despre dare s-a vorbit mai sus) în încheiere se spune : "Voirrn să
b iciuim toate relele care ne zdrobesc, voim să risipim întunericul ce învăluie
mintea celor săraci �i să facem lumină în jurul lor. Voim să de·s fiinţăm toate
nedreptăţile din lume prin transformarea societăţii capitaliste în societatea
socÎ'alistă . . . şi să intronăm dreptatea, egalitatea şi frăţietatea "3.
Schimbarea orînduirii capitaliste fiind scopul declarat pentru care mi
litau conducătorii ,.Dreptăţii" este limpede că acest ziar se angaja încă de la
primul său număr într-o luptă gr& şi plină de riscuri.
In tematica pe care o abordează şi care integral urmăreşte demascarea
şi biciuirea nedreptăţilor sociale ale vremii - locul principal îl ocupa tpro
blematica legată de situaţia clasei muncitoare, de lupta de clasă a proleta
riatului, de organizarea sindicatelor muncitoreşti etc. Faptul că primul nu
măr apare tocmai în ziua de 1 Mai, Zli de luptă şi de solidaritate a proleta
riatului de pretutindeni creează posibilitatea de a se sublinia rostul şi însem
nătatea acestei sărbători. "Ziua de 1 Mai cu flamura steagului roşu, cu lumina
Înţelepciunii şi cu ciocanul ;puternic ne vesteşte venirea dreptăţii să risipească
întunericul minţilor noastre şi să zdrobească lanţurile robiei care ne încătu
şează" 4.
Manifestările muncitorilor din ziua de 1 mai cu toate că "anul acesta
( 1 92 1 ) se sărbătoreştc după posibilităţi, deoarece în multe locuri reaqiunea
guvernului a împedicat sărbătorirea �a cum se cuvine acestei zile măreţe" 5,
sînt menţionate ca aspecte ale luptei proletariatului împotriva politicii de
oprimarc a mişcării muncitoreşti.
Din relatările despre modul cum s-au desfăşurat aceste manifestări în
llraşov, Sibiu, Făgăraş, reţinellll mai ales adunarea din sala Teatrului Naţional
de la Braşov, la care au participat "peste 2 000 de muncitori" 6, deoarece
în afară de faptul că despre însemnătatea acestei zile au vorbit " I. Damian
din Bucureşti, în limba română" , Binder În limba g ermană şi Carol Bartha
în limba maghiară" s-a adoptat şi o moţiune prezentată adunării de Tiron
Albani, care cuprinde unele revendicări politice deosebit de importJante
pentru dezvoltarea în continuare a mişcărill muncitoreşti.
"Muncitorimea socialistă din Braşov - se arată În moţiune - În adu
narea sa de 1 Mai trimite salutul său călduros proletariatului din toată
lumea. Se declară solidară cu toţi tovarăşii prigoniţi şi întemlliÎţaţi din Ro
mânia . . . Constată că aceste prigoniri sînt departe de a intimida muncito3 "Dreptatea" nr. 1 din 1 mai 1 92 1 , p. 1. (Deoarece toate numerele acestui ziar au
apArut in 1 9 2 1 , în continuare nu vom menţiona anul).
' Ibidem.
5 Ibidem .
8 Ibidem, nr. 2 din 8 mai, p.

2
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rimea, din contră întăresc şi mai mult credinţa că dreptatea pentru clasa
muncitoare numai atunci va veni cînd vom înfrînge puterea burgheziei şi
vom Întrona un nou sistem social . . . Adunarea protestează contra ră[pirii
libertăţilor de Întruni re de asociere şi de presă . . . consideră ca un abuz de
putere scoaterea dasei muncitoare de sub scutul legii şi intemnuţarea condu
cătorilor ei . . . " 7.
Un loc înse�nnat în paginile ziarului "Dreptatea" il ocupă descrierea
situaţiei grele a muncitorilor din diferitele ramuri industriale - din
Braşov sau din alte regiuni ale ţării - care, în schimbul unei munci istovitoare
sînt plătiţi cu salarui de mizerie.
Aspectul cel mai important constă însă În faptul că ştirile nu sînt pur
�i si1111plu o înşiruire de date, cifre, nUJme ci sînt luate drept •argumente pentru
a ilustra o stare de lucruri intolerabilă ,pentru cei exploavaţi. Vorbind despre
starea minenilor din Cristian şi despre faptul că la începutul lunii iunie au
fost coPcediaţi 1 00 de muncitori, ziarul scoate în evidenţă condiţiile extrem
de grele în care se lucrează - "pompele care alimentează cu aer sînt foarte
uzate şi astfel aerul ce se pompează nu e suficient pentru organismul munci
torilor"8 - pentru ca în Încheiere să constate o foarte tristă realitate: " Iată
cu ce recompensează capital�ştii pe muncitori. După ce zeci de ani de-arîndul
au stors vlaga muncitorilor la un moment dat sînt concediaţi lăsîndu-i fără
pîine" 9•
Exemple asemăniitoare se întîlnesc frecvent în această publicaţie - la fa
brica "Schiel" din Braşov 10, Ia fabrica de bere "Czell" din Dîrste 1 1 , la
fabrica de celuloză din Zărneşti 12 etc. - şi deci însăşi frămîntările munci
torilor sînt numeroase. Elementul cel mai important însă constă tocmai în
faptul că toa-te aceste aspecte sînt prezentate în con j unctura generală a socie
tăţii capitaliste, ca o consecinţă a modului de organizare a acesteia.

Deosebit de interesante sînt articolele care analizează unele aspecte ale
vieţii muncitorilor în legătură directă cu măsurile şi legile ant�muncitoreşti
adoptate în această vreme.

I•ată un exemplu concludent. "E a 'treia săptămînă de dnd robii minelor
de aur ai societăţii "Ruda-1 2 Aposoli" au scăpat ciocanul din mînă şi astfel
Ibidem.
Ibidem, nr. 8/ 1 9 iunie , p. 3 .
9 Ibidem.
10 Ibidem, nr. 4 / 2 2 mai p. 4 .
11
Ibidem, nr. 9/26 iunie, p . 4 .
12
Ibidem, nr. 1 8/ 1 1 septembrie p. 3.
7
8

https://biblioteca-digitala.ro

486

IOAN GHIRAN

s-,a făcut greva. Zicem că au sopat ciocanele din mină că nu se putea să le

fi azvirlit că ar f,i intervenit jandarmeria să execute legea contm grevelor a

lui Trancu Iaşi. Atunci cînd legea te opreşte să-ţi asdmperi foamea, cînd

stăpînul tău fiind la 1adăpostul legii contra grevelor Îţi rae cîte o bucăţică
din malaiul ce ţi-1 dă, pentrucă-i aduni averi . . . nu-ţi mai ramine alta de
făcut decît si dai cu ciocanul pină va cădea S1ingur din mîini" 13.

Ziarul "Dreptatea" nu se rezumă insa numai la constatarea fenomenului
social, la inregistrarea obiectivistă a unor reglementări prin care burghezia şi
moşierirr.ea urmăreşte să-şi consolideze poziţiile dominante şi să stoarcă profituri
maxime prin intensificarea exploatării. Prin paginile sale adeseori ace51te legi
sînt puse la stîlpul infamiei arădndu-se atit rădăcinile lor de dasă cît şi
consecinţele tragice ale acestora pentru viaţa celor oropsi�i.
I ată

cum este prezentată tocmai legea

inspirată

de

Trancu-Iaşi la

care ne-am referit mai sus : " . . . legea contra grevelor dă un colorit legal
regimului de terorizare .a munci'torimii. Profitînd de această stare de lucruri
patronii capitalişti au redus salariile muncitorilor aproape la jumătate înrău

tăţind şi condiţiile de muncă" 14.
In
de
"Ca
r.

acelaşi

guvernanţi

mod
in

este

relatat

legătură cu

intotdeauna . . . cei

un

păgubiţi

adevăratul
nou
au

sistem

fost

tot

conţinut

al

măsurilor

de impozare
săracii.

entul că toţi trebuie să aducă jertfă (argument

Cît

a

luate

veniturilor.

priveşte

argu

folosit de cercuri con

ducătoare burgheze pentru justificarea acestei măsuri - n.n.) îl cunoaştem de
mult . . . Cei exploataţi au adus demult suprema jertfă prin faptul că au
tolerat şi tolerează incă sistemul care-i jupoaie" 15.
Un

adevărat rechizitoriu împotriva

legii organiz.a�iilo r profesionale

îl

constituie moţiunea adoptată la conferinţa sindicală de la Ploeşti din 26 iunie

1 9 2 1 , pe care "Dreptatea" o aducea la cunoştinţă publică : "Această lege . . .
prin dispoziţii reaCţionare . . . IÎntroduce amestecul direct al autorităţilor în
funcţionarea internă . . . a organizaţiei călcînd prin aceasta constituţia ţării" 15

•.

Dacă pe de o parte, Întreaga legislaţie antimuncitorească este prezentată

in faţa celor exploataţi ca o adevărată ofensivă a patromlor împotriva nive
lului de trai ş i pentru intensificarea exploatării, pe de altă parte ziarul aduce
in faţa cititorilor săi numeroase exemple semnifioative pentru această stare
de

lucruri.
Ibidem, nr. 15/21 august, p. 2.
nr. 8/19 iunie p . 1 .
Ibidem, nr. 3/15 mai, p . 1 .
u 11 IWd
em, nr. 10/3 iulie, p . 3 .
18

u Ibidem,

15
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In numă rul din 1 9 iunie se anunţă concedierile masive făcute la Cluj
de patronii din sectorul prelucrării lemnului cu scopul reducerii salariilor .
.. Ei (patronii - n.n.) nu sînt traşi în faţa curţii m arţiale. Nici chiar legea lui
Trancu nu li se aplică " 16.
Pentru acelaşi motiv - concedieri şi reduceri de salarii - ., lucrătorii lem
nari şi tîmplari din Tirgu-Mureş sînt în grevă" 1 7.
La Braşov, patronii croitori au luat hotărîrea de a impune lucrătorilor
un salariu ma:i mic " cu 50 de procente" , condiţie pe care aceştia din urmă
să o accepte În scris sub semnătură cu toate că prin măsura respectivă se
încalcă contractul de muncă încheiat în decembrie 1 920 18 .
Important de semnalat este şi faptul că prin intermediul ziarului "Drep
tatea" este sprijiruită direct lupta grevistă a dife ritelor categorii de muncitori
din unele centre industriale, atrăgîndu-se atenţia celor cu meserii similare să
nu se prezinte În oraşele unde tovarăşii lor sînt În grevă.
A stfel, pentru a veni în ajutorul lucrătorilor lemnari din Cluj se anunţă :
,. Deoarece capitaliştii sînt ocrouiţi de guvern noi a vizăm pe toţi lucrătorii
În lemn din ţară să nu călătorească la Cluj" 19 sau "Tipografii să nu plece
la Sibiu, Timişoara şi Tirgu-Mureş " 20 etc.
Întrucît Iupta proletariatului din România nu putea avea sorţi de iz
bîndă decît prin unirea tuturor forţelor Într-o mişcare umca şi puternnca,
deziderat pentru realizarea căruia luptau toate forţele avansate din con
ducerea mişcării muncitoreşti, în paginile .21iarului se defăşoară o activitate
susţinută pentru refacerea mişcăflj i sindicale greu lovită după greva generală
din octombrie 1 920. Problema reorganizării sindicatelor apare ca primor
dială În lupta proletariatului m011i ales după intervenţia brUJtală a autori
tăţilor în desfăşurarea lucrărilor ,congresului de creare a P.C.R. din 8 mai 1 9 2 1
ş i arestJarea congresiştilor.
In articolul " I mportanţa mişcării sindicale", după ce se arată situaţia
foarte grea a muncitorimii care în afara lipsei de lucru şi scumpirea cres
cîndă a trai,u lui trebuie să suporte tot felul de taxe şi impozite, împotriva
căreia s-au emis o serie de legi, căreia i s-au arestat conducătorii, se arată
în încheiere: "De netăgăduită importanţă este şi necesitatea imperioasă de
a se unifica întreaga mişcare sindicală din ţa ră" 2 1 •
ta
Ibidem,
1 7 I&Ukm,
18 Ibidem,
18 Ibidem ,
2o
Ibidem,
2 1 Ibidem ,

nr. 8 / 1 9 iunie,, p . 4 .
nr. 9/26 iunie, p . 4 .
nr. 3/3 iulie, p . 4 .
nr. 8/19 iunie, p . 4 .
nr . 17/4 septembrie, p . 4 .
nr. 9/26 iunie, p . 1 .
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In acest sens un loc important este acordat in paginile ziaruluă Con
ferinţei sindicatelor muncitoreşti de la Ploieşti din 26 iunie 1 9 2 1 al caret
rezultat principal este hotărîrea de refacere a mişcării sindicale.
În sprijinirea ideii de reorganizare a sindicatelor În conformitate cu
interesele clasei muncitoare, "Dreptatea" publică atit extrase din statutele
unor uniuni sindicale pe ramură, cît şi informaţii despre modul de desfă
şurare a unor conferinţe şi consfătuiri ale sindicatelor, toate însoţite de apre·
cieri şi comentarii me111ite să mobilizeze muncitorimea la luptă pentru apă
rarea drepturilor sale.
Informind despre conferinţa uniunii lucrătorilor În l emn din România
ţinută in Cluj (25-26 iulie), la care au participat reprezentanţi din Cluj,
Braşov, Arad, Tg. Mureş, Timişoara, Petroşeni, Sibiu, Reghin, Gheorgheni
şi la care rezoluţia adoptată în unanimitate se pronunţă pentru unitJatea rruiş
cării sindicale, ziarul încheie: "Mişcarea sindicală se îndreaptă pe calea cea
bună" 22•
In acelaşi fel se apreciază şi hotărîrea comisiei regionale din Braşov de
a convoca în acest oraş pentru 17 septembrie "un Congres sindical regional
la care să participe tovarăşii din judeţele Braşov , Odorhei, Ciuc, Făgăraş şi
Treiscaune" şi care trebuie să aibă loc din "nevoia imperioasă de organi
zare" 23,
Faptul că ziarul "Dreptatea" se subintitulează " foaia muncitonilor ŞI a
ţăranilor" este foarte întemeiat pentru că alături de muncitorime este larg
prezentată şi situaţia ţărănimii cu toate problemele ei grele şi dureroase.
Dintre toate, problema a cărei rezolvare d reaptă ţăranji o aşteptau cu
mare nerăbdare, era reforma agrară. Ea va fi de altfel punctul principal in
jurul căruia se vor concentra aproape toate dezbaterile legate de viata
ţărănimii din această vreme, dezbateri care în bună parte vor fi publicate
în paginile "Dreptăţii" .
Punc1 ul de vedere al elementelor revoluţionare care susţinea o expro
păere totală şi împărţjrea pămîntului la ţărani fără ni.ci un fel de răscum
părare, este puternic şi convingător susţinut in paginile ziarului "Dreptatea" .
Incă din primul număr, î n articolul "Dreptatea" - foaia ţăranilor" se
precizează atitudinea acesteia faţă de reforma agrară : " Cea mai mare Înşe
lăciune se face cu reforma agrară. Boierii induc poporul în greşeală cu felul
cum fac ei împărţirea pămîntului. Ei vînd pămîntul pe bani scumpi ţărani
lor, după ce aceştia 1-au plătit cu sîngele lor. Noi vom începe lupta mai
23 Ibidem, n r . 1 4 /3 1 iulie, p . 3 .
aa Ibidem , nr . 16/28 august, p . 4 .
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aprigă cu voi, fraţJi ţărani, pentru drepturile voastre. Î n primul rînd pretin
dem pămînt gratui:t ţăranilor. Pămîntul e a celor ce-l muncesc . . . I nstru
mente agricole ţăranilo r ! " 24.
Dreptul

incontestabil

al

ţăranilor

asupra

pămîntului

este

argumentat

nu numai prin aceea că ei 1-au muncit Întotdeauna ci şi prin explicarea isto

rică a formării manii proprietăţi funciare care a apărut ca urmare a depo
sedării forţate a ţăranilor de pămînt, prin j af şi înşelăciune.25
De altfel în numărul

2 din 8 mai, pentru a-i convinge pe ţărani că cei

ce le apără interesele sînt numai muncitorii, ,.Dreptatea" publică un "extras
din progr;amul agrar expus În faţa congresului din Bucureşti" - congresul
de făurire al P .C.R.
Cea mai mare nedreptate pe care guvernanţii o impun ţărănimii

cu

prilejul reformei şi pe care "Dreptatea" o înfierează în faţa opiniei publice
este răscumpărarea pentru pămînt. "Nu se teme oare boierimea că ţara îi
va cere odată socoteală? Marile moşii au ajuns În mîinile ei acum
de ani prin furt şi jaf. Ce-ar fi oare dacă ţărănimea ar cere

şi

200-300

ea arîndă

pe 200 de ani? Şi ar avea mai mult drept la aceas,tă arîndă decît au

boierii la preţul pămînwlui căci ţăranii n u numai că şi-au pierdut moşia
pe nedrept ci au şi lucrat-o pe degeaba în folosul boierilor " 26.

Cind după votarea legii de împroprietărire s-a trecut la aplicarea ei :iar
ţărănimea

a

fost din nou în numeroase cazuri victime a numeroase abuzuri şi

înşelăciuni din partea marilor moşieri, "Dreptatea" adresează un apel ţăra··
nilor În care se spune: " Veniţi cu noi fraţi ţărani, căci numai noi ştim dure
rile voastre şi numai prin unire cu noi puteţi vindeca rănile noastre. Noi vă
întindem mîna frăţească 1de ajutor căci şi noi sîntem, oropsiţi ca şi voi" 27.
Demn de remarcat în anitudinea acestei publicaţii faţă de problema t5ră
nească este nu numai .argwnentaţia temeinică şi logică de nezdruncinat ci şi
patetismul multor articole sau reproduceri din
oglindită viaţa mizeră a

ţăranuluâ în

bogaţi.

contrast

creaţia
cu

literară

viaţa de

în care

huzur

este

a celor

Plasată În anii de după primul război mondial, cînd foamea putea fi

întilnită în pragul tuturor caselor ţăranilor săraci, poezia lui Ioan Păun-Pincio

-

"Pe stradă", În care la un ospăţ cu risipă de bunătate privesc prin geam:.�!
luminat doi ţărani flămînzi; este de-a dreptul zguduitoare.
%1

Ibidem, nr. 1 / 1 ma i , p . 2 .
2" Ibidem, nr . 2/8 ma i , p . 3 .
2 8 Ibidem, nr. 1 / 1 mai, p. 2 .
2 7 Ibidem , nr. 1 1/ 1 0 iulie, p . 3 .
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"Te uită-n rînd cu dînşii stă şi-un cîine!
De-o fi şi-n rai c'aici atîta pîine
Eu n-aş mai vrea s-apuc ziua de mîine " 28 .
Incă de la apariţie, "Dreptatea" îşi propune să adune în j urul său toate
categoriile de exploata.ţi, pe toţi acei a căror muncă este furată de către asu
pritori. În rîndul acestora sînt fără îndoială şi funcţionari, învăţători, profe
sori, a căror situaţie este prezentată cu un ascuţit spirit de analiză.
Articolul cel mai semnificativ din acest .punct de vedere este cel inti
tulat "Mişcarea funcţionarilor" 29, care aparţine militantului şi publicistului
comunist Ilie Cristea 30. Deşi în multe cazuri - se arată în articol - func
ţionarii au pomit o mişcare serioasă pentru îmbunătăţirea sitwţiei lor mate
riale, toată activitatea lor se mărgineşte la proteste în care "ţin să accentueze
mereu că sînt un element de ordine" . Pornind de la această constatare autorul
analizează situaţia f unqionarului salariat în societatea capitalistă care .. nu
aparţine burgheziei ci proleta6atului. Că el săvîrşeşte o muncă intelectuală
nu schimbă cu nimic situaţia : ca şi muncitorul manual ci au o singură marfă,
un singur izvor de trai, puterea de muncă" .
Un loc important acorda ziarul problemelor de învăţămînt căruia "Stă
pînirea n�ciodată nu i-a dat atenţia cuvenită"31 şi implicit siu j i.torilor învăţă
mîntului, învăţătorii şi profesorii care adesea din cauza salariilor total nesa
tisfăcătoare, demisionează 32 sau pur şi simplu părăsesc şcoala ,. În urma sala
riului dat de stat din care nu puteau să trăiască" 33.
Privită în ansamblu întreaga problematică majoră a publicaţiei socialiste
braşovene "Dreptatea" este abordată de pe poziţiile revoluţionare ale prole
tariatului cu scopul de a canalriza lupta unită a maselor asuprite împotriva
exploatării capitaliste. Dar cel mai de seamă eveniment reflectat În paginile
sale este Congresul de la 8 mai 1 92 1 , Congres care manchează o cotitură radi
cală în istoria mişcării munoitoreşti din Romania. De altfel aopariţia ziarului
în această perioadă este edificatoare din acest punct de vedere. Congresul de
28

Ibidem, nr. 15/21 august, pag. ! .

33

Ibidem, nr. 1 7/4 septembrie, pag. 3 .

28 Ibidem, nr. 1 / 1 mai, p. 3 .

30 Decida Nr. 2217/ 1 928 , a consiliulu i arhiepiscopiei ortodoxe române de Alba Iulia şi
Sibiu de punere sub acuză disciplinară a profesoru lui Ilie Cristea de la liceul Andrei Şaguna
din Braşov. Arhiva personală a Dr. Marcel Cristea Bucureşti.
31 "Dreptatea" , nr. 10/3 iulie, pag. ! .
aa
Ibidem.
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făurire a Partidului Comunist Român, aspiraţie fierbinte a întregului prole
tariat, este salutat cu entuziasm în articolul "În faţa congresului" publicat
în numărul 2 din 8 1111ai 1 92 1 . În acelaşi articol sînt prezentate succint adt
condiţiile în care congresul îşi desfăşoară lucrările cît şi principalele obiective
pe care acesta şi le propune spre rezolvare.
"Congresul acesta - se spune în articol - e chemat să arate că mun
citorimea terorizată nu s-a intimidat ci din contră s-a oţelit sub bătăile, în
chisorile şi prigonirile la care a fost supusă . . . pentru că a îndrăznit să se
apere contra exploatării. Congresul va dovedi că încercările de dezbinare
n-au reuşiL Cea mai mare şi mai grea misiune a congresului este de a creea
baza solidă şi temeinică pc care să se clădească mişcarea muncitorească mare; se
rioasă Ş'i conştientă. Trebuie constituit un mare progrann de organimre siste
matică cu statute bine chibzuite cari să creeze în 1partid disciplina de fier,
fără de care nu ne putem ridica la înălţimea ohemării noastre" .
Vorbindu-se în continuare despre neceSiitJatea organizării ţărănimii, a sin
dicatelor, a educării maselor de muncitori şi ţărani prin răspîndirea "ideilor
măreţe ale socialismului ştiinţific şi revoluţionlar" ziarul arată În continuare
că toate acestea îndreptă.ţesc "muncitorimea subjugată . . . să-şi pună nădejdea
În congresul ce se ţine azi la Bucureşti" .
.. Evenimentele drama�tice care au urmat - arestarea participanţilor l a
congres, Întemniţarea ş i torturarea acestora, frămîntările stîrnite î n întreaga
ţară de acest act samavolnic - îşi găsesc un larg ecou în p aginile "Dreptăţii",
confirmîndu-se încă o dată orientarea sa revoluţionară. În articolul "Arestarea
socialiştilor" 34 este înfierat actul de "ieftină voinicie" săvîrşit de guvern.
Cazul comuniştilor arestaţi se discută şi în parlament unde deputaţii dr.
N. Lupu, Toma Dragu, N. D . Cocea protestează cu energie Î�T�tPotriva acestui
act fără precedent, iar ziarul "Dreptatea" reproduce argumentele temeinice fo
losite pentru demascarea samavolniciei. Printre arestaţi fiind şi unii deputaţi,
dr. N. Lupu arată în cuvîntul său că în împrejurările date "nu putea fi ares
tat nici un simplu om . . . ln nici un parlament din lume în capul nimănui
n-a putut trece ideea să se areSiteze un deputat pentru părerile sale"35.
Chiar dacă unii deputaţi din opoziţie se ridică împotriva arestării comu
niştilor nu din convingeri politice ci mai de�rabă din dorinva, de a critica gu
vernul, aceasta nu schimbă cu nimic o realitate În care de frica muncitorimii
organizate guvernanţii recurg la măsuri teroriste absurde. Pentru că abuzul de
34

33

Ibidem, nr. 4/22 mai, p . 1 .

Ibidem,

nr .

5/29 mai,

p.

1.
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putere nu se mărgineşte num,ai la arestare. El merge mai departe terorizînd
reprezentanţii muncitorimii în închisoarea de la Văcăreşti şi înscenînd în cele
din urmă odiosul proces din Dealul Spirei.
In numărul din 1 2 iunie "Dreptatea" relatează unele aspecte de la închi
soarea Văcăreşti În care deţinuţii politici adeseori sînt tr<ataţi mai rău decît
deţinuţii de drept comun. "Nu se 1permite deţinuţilor să aibă nici un contact
cu familiile lor. Mîncarea ce li se dă e stricată şi nu se permite aducerea mîn
cării de afară aşa că mulţi s-au îmbolnăv,it . Tov. deputat Cristescu zace în
pat bolnav" 36.
Se relatează în continuare oum În z,iua de 3 1 mai căpitanul Antonescu comandantul detaşamentului de gardă al înohisorii - împreună cu un alt ofi
ţer, beţi amîndoi, au început să-i brutalizeze pe arestaţi lovindu-li cu cr:avaşa 37.
Este ştiut faptul că Întreaga ţară a fost cuprinsă de revoltă şi în mod
deosebit organizaţiile muncitoreşti au protestat cu toată energia ]mpotriva
brutalitaţilor cu care reaqiunea burghezo-moşierească a intervenit în congre
sul din 8 mai 1921 . Pc această linie se înscrie şi atitudinea muncitorimii bra
şovene pe care "Dreptatea'' o aduce la cunoştinţa opiniei publice.
Astfel cu prilejul adunării Partidului Socialist din Tara Bîrsci din 9
iunie 1 92 1 cei prezenţi sînt in formaţi de către Carol Bartha şi Nicolae Popa
despre congresul de la Bucureşti şi arestarea delegaţilor. "Strigăte şi proteste
au Întrerupt pe orator cînd a vorbit de purtarea scandaloasă a guvernului" 38•
Cu acest prilej Tiron Albani prezintă adunării o moţiune în care se spunea:
.. Membrii partidului socialist din Braşov întruniţi în adunarea generală
ascultînd raportul Comitetului executiv privitor la eventimentele petrecute
la Bucureşt� cu ocazia Congresului socialist din 8-12 Mai protestează energic
contra procedurei samavolnice a guvernului care a îndrăznit să aresteze din
plin congres 70 delegaţi ai muncitorimei . . . Muncitorii adunaţi îşi exprimă
dispreţul lor faţă de acest sistem de guvernare şi pretind guvernului . . .
să se redea libertatea tovarăşilor arestaţi pe nedrept" 39• Fără îndoială că
moţiunea a fost şi mai energică, în termeni şi mai aspri , dar mai bine de
o treime din textul ei a fost tăiat de cenzura care foarte frecvent intervine
În paginile "Dreptăţii" . ·
Pentru a demon stra şi · m ai convingator în faţa cititorilor săi că arestarea
delegaţllor la Cong�esul din 8 Mai este: un act · abuziv �_emaiîn�ţţx:' �t, ,;Drep�

··at�"Ib.ideniJ

37 Ibidem.

·.

_

nr.

··7ji2

iUnie,

p:

1.

39 Ibidem, nr. 8/ 1 9 iunie, p . 4 .
39

Ibidem.
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tatea" publică rezultatele unei investigaţii făcute in rindul unor personalităţi
marcante ale vieţii politice şi culturale contemporane cărora li s-au adresat
întrebările :
1 ) Este legală arestarea congresiştilor comunişti!'
2) Ce urmări poate avea un asemenea act asupra libertăţii gîndirii ŞI In
tegrităţii caraoterului generaţiei noastre?
Iată unele răspunsuri date de cei cărora li s-au pus intrebările.
Nicolae Iorga: Pentru crimă de stat poate fi arestat cineva oriunde ; pen
tru simple idei poli ti ce, nicăieri " .
..

Dr. N . Lupu: "Cred c ă chiar cei care a u săvirşit-o, dacă a u vreo conşti
inţă, după propria lor gîndire, ştiu că au făcut o sam<1volnicie . . . Arestarea
e cinică şi făcută in condiţii dezonorante pentru �ară" .
C . Rădulescu-Motru: "Ridicarea pe sus a unui întreg congres politic care
se ţinea cu uşile deschise în faţa presei şi a autorităţilor . . . este un fapt rar
poate unic în istoria popoarelor guvernate pe baza unei constituţii liber
adoptate" 40.
Sfidînd toate protestele impotriva acestei măsuri, autorităţile intensifică
teroarea şi hotărăsc in cele din urmă scoaterea Partidului Comunist Român
în afara legii. Prevăzind o asemenea evoluţie ziarul "Dreptatea" adresează un
apel călduros muncitorilor pentru a continua lupta în noile condiţii . "Rămîne
deci să continuăm lupta . . . Adunîndu-ne rindu!'ile să ţinem piept tuturor
atacurilor . . . iar dacă prigoana va continua şi muncitorii vor fi siliţi să
înceapă lupta ,ilegală noi nu ne vom lua nici o răspundere" 41•
Ducind o luptă deosebit de grea dar justă şi plină de abnegaţie, nu este
de mirare că "Dreptatea" a fost în mod barbar forfecată de cenzură. Din cele
76 de pagini apărute în 19 numere în intervalul 1 mai - 18 septembrie 1921 ,
cu o întrerupere de două săptămîni (7 - 1 4 august), în 56 de pagini cenzura a
făcut tăieturi de la 5-6 rînduri pînă la două coloane din trei cîte avea
o pagină 42•
în <1ceste condiţii era firesc să nu apară decît foarte rar semnăturile
reale ale autorilor. Cele mai multe articole sint nesemnate şi acolo unde apar
- foarte rar - semnăturile sînt marcate fie prin pseudonime (Titus, Topo
raş, Livius) fie prin iniţiale ("A", "N.P.", "C.L." etc.).
Deşi perioada În care a apărut este foarte scurtă, "Dreptatea" a marcat
u n capitol deosebit de important În lupta proletariatului din Ţara Birsei Îm4 0 Ibidem ,

nr. 9/26 iunie ,

4 2 Ibidem,

nr.

41

p.

3.

Ibidem, nr. 6/ 15 iunie, p . 3 .

14/31 iulie.
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potriva exploatării capitialiste, pentru făurirea unui partid revoluţionar m ar
xist al clasei muncitoare din ţara noastră.
Poate că activitatea acestui valoros ziar in direqia mobilizării proleta
riatul ui la aqiuni conştiente s-ar putea rezuma in una din numeroasele strofe
de poezie revoluţionară intîlnite frecvent in paginile sale.
"Dreptatea nu e printre stele
E numa-n braţele-ţi de fier
De ştii să te sluj eşti de ele
Te-or auzi şi cei din cer" 43.

u

Ibidem , nr. 13/24 iulie, p. 2 .
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Fig. 1 . Primul număr al ziarului ,.Dreptatea", apărut la 1 mai 192 1 ,
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Fig. 2. Un articol al lu i Ilie Cristea - "Arestarea socialiştilor", publicat In "Dreptatea"

din 22 ma i 192 1.
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Fig . 3. Una din numeroasele paslni ale ziarulu i "Dreptatea" amputate de ceruurl.
32
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Cumidava
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DIE THEMATIK UND DIE IDEOLOGISCHE AUSRICHTUNG
DER SOZIALISTISCHEN ZEITUNG "DREPTATEA" - BRAŞOV
(KRONSTADT) 192 1
(ZUSAMMENFASSUNG)

In der Zeit des ge'W'al tugen revolu�ionăren Auf�SldhwuDJgs naoh dem ensten
die
wcht��ste Aufgabe des Rrolerariams aus RUJmănien. Die P•resse hiaJtne eirne widh
tige Rolle bei der Vorbereitung Ul1ld Verwirlcl.i•ahung dieses fii·r die Arheioter
bewegung bedeut\mli�svollen Aktes Mit diesen . ZieLsetrungen begarnn in Braşov
(Kronstadt) am 1 . Mai 1921 die �ozilaJ.ilstrisohe Zei nmg "DreptJartea " (Die Ge
rechtigkeit) ihre Tătigkeit In den Spa1ten dieser Zeitung wurde das besonders
schwere Leben der Arbei·terma5sen widernpiegelt u·nld mit Be�900rung fiir die
Beseit�gung der kapiita.l.i!sti:sohen GeselLsohaftsoi1dnUl1Jg, fiir die Errilchtumg eirner
Ge�US1dhaf.t5<ortdn'lll•ll g ohne .Alusbeutung, fiir die s:oziaililstiSICihe GeselJoohahsond
nung gekămpft. Obwoh l di:e Zei t.ung nur kurze Zeit enSIChien (Mai�ptJember
1 921) stellt sie durch die behandelte Thematik und ihre p oliti sche Ausrichtung
ein wichtiges Zeugnis cler Geschichte cler A rb eiterbewegung in R um ăni en dar.

Welvkrieg war die Gri.indung der R'lllmăni&ohen KoiTliiTl uruistisc.fu:n Partei
i



.

.

VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN
Abb. 1 . Die erste Seite der ersten Ausgabe der Zeitung ,.Dreptatea" (Die Gerechtigkelt).
Abb. 2. Ein Aufsatz von Ilie Cristea , .Die Verhaftung der Sozialisten" in der Ausgabe der
.
,.Dreptatea" vom 22. Mai 1921.

Abb. 3. Eine cler zahlreiohen von cler Zensur verstiimmelten Seiten de! Zeitung .Dreptatea•.
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(Braşov, octombrie 1921)
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TRADIŢIILE MIŞCĂRII SINDICALE DIN ROMANIA
PINĂ LA PRIMUL RĂZBOI MONDIAL
de VAS ILS PETRIŞOR

31S!Cenldent p a oc u rs de clasa mruru:iltiOare din R�mania pe planul
OrFjanizăflii sale oprofei9ÎonaJ!e, de la midhega.rea prÎmdror 3100CÎJa•ţii de inot'l"ajuto
rare şi pînă în an ul 1 906, otrui se oomi�n�e centraJLizarea pe ţară a mişcă'l"ii
sinidica.le, piJIIl e în LUJmin ă un întreg complex de prooe9e şi feno men e care defi
nesc, în esen11a lor, tră,sătu rille Slpooifiloe a.Ie genezci şi dezvoltării muncitorimii ,
coo ndon31tde matruorizării acdstda, evoru��a con1şciJînţei sale de olasă intr-o pe
rioadă de peste o jumăltate de veaK: şi, în egală mă.rură, cu1'1sul înaintării miş
cării no:a1snre muncitore�t.i., .de la pflimele Înloelputlul'i şi pînă in fa.z1a ctnd această
mrşctare lşi avea făga�·l ei profU'nld, a.cţÎJOna un�tar pentru obiective majore dte
O l"din poli.ti!c şi eco n ��'C . Et31pele parlcunse de rruşcarea de OrFjaniz are p rofesio
nală a muncitorimi�. ca:re a înaint31t in stri•Ills ă conexiune ou et31petle procesufui
de organiz!a•re poil�tilcă a proletanilatu1lru� , reprezoin·tă o trăisătrură de bază a creş
te rii tntr-un caidr u unitar a mişcării munJoiooreşti, o�ganizate din Romania, cu
i nrtunre detenminantă aSIUpra praJotilcii 1UJp1ldlor de zi cu zoi ale mu:n'citorimii.
Această conexiune impune, de a.ceeia , ca o cerinţă metodolo.giJCă de bază, tra
tarea conj ugată a oomponenn:elo r fu'nldalmentale ale afinmării şi manifestă rii di
recte a proletarianu'lrui rom3.n: .mişcarea pol�tiJCă, m'*arda profesionruă, finali
zare. evident, etapă cu eta�pX, in oomplexruil. fo nmelo r aJOtoiovităţioi şi bătMiilor re
D rumul

vohuţionare ale da!sei munlcitoare.
După ouan se ştie, primele

for1me de or�izlare profes.ionall.ă a da:sei mun
citoare din ţara noast�ră iau naştere 3ip'OOaJpie tn aool'aşi timp cu ap�ariţ.\� sa,
ceea ce a avut o mare tn semnătate pentru dezvoltarea ulterioară a mişcării
noaJSitre mun!oiooreşti. O ngaJni:za rea profesoională a p role�riatulu·i a rep�rezentat
o et31pă �!TIIpo�ailltă in proooSIUa de creştere a mişcării mUJncitoreşti, prima
treaptă pe dr\Jilllru•l aaţi.un'Îi de strîn1gere a l'IÎndurilor proletariatulu1 tn vederea
unor soopură comune, fără a se mai trece priln tndiOLunga re st:aldii specifice bres
lelQr sau vradeun�onurillor, proprii u'lliO r ţări europene.
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CorudiţiiJe grde de rn'UI11Că şi de viaţă ale muncioodlor, nes�gul"amţa zilei

de mi,ine au du•s, tnd de la mij l•o'wl vea<:ului trecut, la o suită de manifestă n ,
mai Înti'Îi izolate şi stpontane, contra eXJp}o at ăJrii , căJci muncito6i ruu

se

ridilca

seră la ooooaşterea adev ăratelo r .cauze aJ.e sitnJ.aţiei lor grele , nu ajunseseră la

gradul de

con

şw in ţă care să le permită să <llCJyioneze ca o clasă penJtru sine. P �

rnăsurta �ravării ex'Ploată•rii şi in p ra�ctilda a•cţiunilor de zi cu Z'i, ei au incepu t

!a fnţ.d}eagă că

OIU din a.fară, oi pritn prop ri a

forţă

Urută Î�i VOr p utea îmbu

nătăţi �tuaţia. Cu oit mtUlOcitoru� s-a gă.si·t mai tn nevoie, mai izoliait, mai ro
bit, mai aruprit şi nedreptă.ţirt, cu adt

simţ&

neoosi tatea api1otpierii de semenii

lui, nocesitatea asocierii. Coodiţila m ize ră şi nesi·guran ţJa vi1rom1u.i au dezvOILtar
i·n el s�mţul p revederji şi de aici nu rămîne de făcut deci t un pas pînă la c re
area uoc.ia vi i'lo r de înot rajuoorare.

Una din oara<:.teristKile dofinioori� a.Ie .proletar.i•alrtU.Jui roman constă tocm·ai

tn faptu1l că, la un stadiu rdlaJti·v timptunu de dezvolta re, a reuşit să--şi creeze
organ.iZiaţoii proprii . "EX!ploatarea exeoc it'ată de că-tre Clalpita:l'�ştii aUJtOhtoni şi

trustu r iLe impel1iaJloi.ste stră.i ne - atată tovarăşul Nicolae C'.ewşe19cu - fă<:ea

ca con�diţii•le de viaţă şi de mund ale rna�sdor rniOO'c�roare să fie deose�t de

grele . Aoeas'ta a dUJs la agc•uţ.irea oontraJdi,oţi·illor di01t!re proletariat şi burgihezie,

a detemninat aJITiip litfiiCatrda luprei de cla-să intre aceSit!ea, a aooeLera.t ol1ganiza
rea alaS!ei

mlJincitoare

din Rom5.n ia. ln a doua jum ă t a t-e a seooluliui trecut -

s-ar puooa stptu ne odată cu naşterea ola�sei

m

uncioo a re - se formează primele

organizaţii profesionale şi oerouri politilce aile mUilJCiroroillor, a�par prilmele ziare

muocito�i.

Ptnă tn jurul anului 1 872, convenţional, formele de organiza re, de aso

ciere ale m'll:Ilcl itori•lo r s-au menţinut tn limitele \J/Ilor asociaţii de t>n,traj1utorare,
tn care, laolad.tă, hiJcrălori şi patroni, mai ales tn et'alpa mitc�l·or tnlt!rt'lpr.inderi,
cu.priru5nd pină la ahev'a zeci de sal ar iaţ i , realizau forme de spri·jin reciproc,

cu ootiză r� period�oe şi coMroibuţii aom\J/Ile pentl"u a)utora rea ml.lll1icirt10ri'lor bol
na vi, atoC�dentaţi ,sau pentr.u ajoutorarea famill irlor lor ou pn·lejul iinmonnîntă
rilor sau tn alte .sitJUaţ·ii deo!<eb�.
Spre

sfirşitul

a1cestei per�oade, dauontă e:IC!pC'rienţei şi luptei oreSICinde a

mun,citorilor, in{:epe să se afi rme tot mai mu:Lt tendinţa lor de a-şi făuri orga

nizaJtii p roprii, independente, :l,ibere de ilmix·tiooea şi supraveg�herea patronilor.

In cadrul actlsuui proces de organi2'are profes ională de sine $tătă�oa.re a cla�Sei
m'I.IIItc i toare din ţJarta ooa'Stră, un moment �mponant 1-·a constilitwt in.Cii n ţar ea ,
ln'Oelpînld din 1 868, a aSIOIC'ita.ţÎ·ilo
l r generalle •aile muocitJo nlor din,�r-o serie de ora�
trcmsi:lvanene, ongani:zaţ,j,j care awau, in acdliaşi tump, un pronunţlat ca•r31Cter

politic, oa şi oonsti.t.ui•rea, tn 1 872, lia BUirur�i. a Asoc raţiei generale a tutuhttps://biblioteca-digitala.ro
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ror lu10rători-lor 1cLin Româ'n!i:a , prruma trucel'lcare de unire a forţelor murucitorimii

la niveluJ îmr�ii ţări.

5'oc i aJ1 ste, pro
i şcării soci:a•li·st:e pe po.z.i ţ1 ile ooci·a li•smului ştiinţifitc, i:a·r aJpoi în

Răspîndirea marxisrnru'iui în România, crearea OOI'IC!urilor
cesdl trecer1i

m

fiinţarea ce11curilor şi !cluburilor muncimreşti aJU exeriCiroat o înrî uri're

directă

a mpra îmănrii a901ciaţiilor p rofesionaJe mun'CitoreştJi. F3iptuJ că sociaJJiştii a.u

jucat un anu·me rol în înfii.tnţar.ea primeilor O !lgJaniza ţi i profesă.onale munoito
reştJi este foarte semn ifi c ativ, con"'tituin1d 'O trăsătură ca.ra�ete!li:stid a dezv'Ol
tării mişcării muntcilto reş.ti din România . .A<rest lucru va deveni mai ev�den1t în

deoeniul aJ1 nouălea al se�coh.It1ui treout, clrud, datorită efol'ltu[,ui ll.llflÎ•t al mun
citorilor, susţ1nut aot�v de m�da!rea oocia'ltstă, de presa aJCesteia, creşterii con
ştiinţei lor de dasă, se îmegi:strează run salt calittativ, o etlalpă nouă, pe calea
t�atl!sf>armării a:rociaţiiJor în organiz.aţ1·i munJciroreşti, de olasă, fără patroni şi

în dreptate, în priructitpal, tmpotniva a�eestora, cu obieot�ve mai bine def.inite şi,

în bună pa·rte, mf.erire de cele ale vedhmor aroci:aţi.i, În exdusiv·italte de întra

j u to rare. 011gaJniz:a:ţitle p 11of<lsroniaJe tcLin ace<l!s.tă pei'ioadă

au evol'll·at

tot ma1

mul.t în direc.ţia transformăr�i lor în o rg�aniza ţii de rezi!nenţ ă şi de luptă îm
potriva eXipd o ată.nii patronale,

mulltCi�orimii.

pet!l·tru

aJpăna:rea

i.nt.ereselor

n<lmijlocite

a.Je

Ex�stenţa ilor era o dovadă a năZ'llinţei cre�rude a prolenan:aw•lu·i spre o

unire tot mai strln�să, cu oonturarea U'lliO r obiootive S1.11J'e1IIi1oare

de lup tă.

In

ace9te organtÎ:z'aţii, murucimri1 a'll călpăltiat o anl.llfe
fi cunoaştere a meni.r�i lor ca
clasă, deprmdeni 1de o11gaJnimre, eXIperÎenţă în lupna împotriva C'alpita.Iişuilor.

In acest fel, clasa muncitoare se maturiza treptat, conştiinţa sa creştea, se in
tens�f11ca proces.uJ �ra'IliSiformăr,i i saJe dinitr-o a!Jasă în sine Într-o cl:asă pentru sine.

In stadi·u l de a·t uniOÎ 1ail deZ'Voltării mişcări·i ITIIUnlcitoreş.ti din R:omânia, so

ciilişrii au defimit Într-<Un spitrit inaintat, mJa rx1·st, sotructur� şi roLul or g aniZia

ţ ii:lor P'l"ofesion:ale, pe de o partte, şi al celor politi'ce ale tproletal'iatu:lui, pe de

ahă parte. Ei au aacentuat oaTa.c:ten.Iil de organizaţii de llllptă pentru satisfa
cerea reveilld:iJCăritk>r pie 1care treb'lliau să-1 a<ibă primele, !ipre deosebire de orga

ni z aţ i a poli,tiJCă, care tr.ebuia să dea proletia,riaut�Lui aJ'lffia ideologitcă, să-1 con
ducă fu lupta pemru tra:nsfol'lmJarea societăţi·i . Socia�lişuii aiU atra.s a.renţia că

cele două rt�puri de orglan!Î2iaţii nu �rehuie oonfundate, că saroinille or ganiz-a 

ţiei pol1ti.ce, ad�ă aJe part�uol ui, nu pot fi îndepLilnÎ!re de OI'glanizaţiile ou ca

racter .profesi:oniaL A1ceasta e!ne o dovadă în pilus a f<11ptuJ.ui că 1se SIÎWa.u pe

caltea irud�oa.tă de în�te�neietonii sociaJismuiu i ştiinţific privmd ro1u·l coru:lucăror

al oi1fJ3.11ia
iz .ţi�liQr po�ti10e, aJ pa1'cilduiliU� muncitorilor.
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In p�ani\Jl general

aJl

evoluţiei mtŞCant noaiS'Ore mun'Citore�Şti, rapÎidla tre

cere de la cer1cu riJe 1rociali:ste la cei1curiJe şi oluburi'l� mulfllciotoreşti, iar apoi la

crearea, fu

1 893, a prrumuilui partiid polit�c aJl proletari!atu'lui coreQJ>unde

cu ra

pida dezvoLt<llre a mişcăr1i profes11()1JlaJe de la sim1ple ·onganiZialţii de ajutorare la

sindicate. A'CeaJstă eV'Olluţie generală tşi are oomei în f.:l'ptl\.1;1 că în R�ommia a

exi:stat o lal'gă mi�re de organilzare profesiona.lă, care, la nivaJ.uil dM, a in

semruat un teren de p regăui·re a mun:citorilor în domenriul lutptelor de clasă,
ceea ce s-a rt1Perlautat în putem ic.a lor pregătire penitru o!"ganiza rea politică
şi a:bondarea or�izată a l'l.llptei
t politi1ce.
In mid oare a.u unnM oreăru P.S.D.M.R., organizaţii,le profe�Siona!le mun

citoreşti 'au cunoscut impor,tante schimbări Clluît în stru'Citura lor o rganimtorid,

cît şi în programu:l şi în o·rientarea lor, devenind onganizaţJii de claisă pmpniu
zise ale proletariiatu[u,i, cu Clai1aiCter sindical. De a·J.llfel, Îlnrtregud proces de dez
voltare a o11gan iz aţ iilo r profesnon aile de �a siimple 31SOIOÎaţii de ajuJtor mutual la
or�i.2taţii de dlasă aJ.e proletari·aroului a rep rezen ta,t, în a�cela:�i timp, drumul

par10ui1s de clasa mrmrcito31re in lupta 1pen:tru tranl9fornna rea a'Ceslt0r31 fn sindicate .

Întărirea permanentă a organizaţiilor profesionale, creşterea luptei gre
viste a plloletal'ia.t uJlui, dezvolta.rea con�tiirn.ţei revoluţionare şi exiiStenţa parti

d'lllu
l i de d�ă a:l mun1Citor1rnii au orea·t oonldiţiile perlllru
l
cet!nalliz:area mganiza
ţi,ilor ,profesii()Jla.J.e munJci.toreşti

In această diret�ie, un morrumt �mportant 1-a oonstitu�t înf�,inţarea, în de

cembcie

1 896, a Uniunii sinJdiiC'altuiliui bresleLor din B'lllru re�i, o for'mă ol'gan�za

tocid su·perioară, menită a cent!raliza organiza.ţi�le profesion'a!le din România.

Pe tel'lf'l!l;Uil l'Uiptdor nemijl101oite ale proletariaNJ.u.j esrte specif[d sp rijinirea

de către OI1FJaniZiaţii'le profesionlalle
s-au sitruat, a.lătu:ni

a mişcării

•gl'ICV�9te. In

mUJlt.e cazuri,

ele

de aluburrile mOOJcitoreŞti, in f'f untea l'Uiptelor proleta·ria:wJui

(intruniri, marufestaţi1, dmronJstraţii, greve), au desfă�rat 31cţli.IJ11i susţinu;te

pentru măl'irea 's:1l1ariilor, cont�a samavorlniraiil<>r pattlonilor şi a.utorităţi,l or, a
regilmuJ.u1 rnunrcii ex,cesi�ve, pennru condiţii ma:i b1.11I1e de moocă şi de viaţă,
pentru repws dumini,cal.
Fapvul că o11gani1Z1aţi·iJe profesiiOna,le muncitoreştJi s-au preocupat de mo
bil imrea mu01citoraor La Luiptla gl'ICVrilstă, că i..Jau spl'lijinit alJi.t morar!, dlt şi rn:a

ooJ:ii:a'l, că au dm tra'ta:tive 101.1 patroni1, sel!liDtnid ahllar contralcte de muncă, de

monst:rează oreşterea ,p_resti1gftud1ui lor in rîndul p noleta·darului şi rolul pe care

ele ti jUICa.u, 'S\JJb .con�duoerea ongaa1�zaţiilor part�dui1ui, în li.IIP'Ila tmJpot ri v a
.

capi

taluLui. Este o oonfirimare in ,pli\JtS a f<l!ptJurLuri că întreg prooesu1 dezrvohări1 mi�
cării moocitoreşt·i de ·�a sfîrşitul seooiludui ad XIX-<lea, în ��iarl, din ultimiLu

deceniu ceri.IISe in mod impeĂOIS transfonma,rea alSoci:Cllţ'i �lor p rofesiona:Je de aju

tlOrare

in Oirgalilizaţii mum:itK>reşti de cla�să, ·t.ot ma1 lal'gi şi mai puternice. Erau
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zorii uoei mi:şcări sindi·aale ce VIa ruprinlde, treptat, ramură după rarmuă , ma:se
tot mai mari de muncitori.
U1tiJmii ani ai vea10uilui al XIX-<lea 3.IU însemnat pentru mi�carea muncito
rească o perioadă de profunldă efervescenţă. Se simţea nevoi:a unei orientări de
clasă mai ferme, tn care prevederile muncitoreşti-revoluţionare să dobîn
dea9Că o tot mai mare pondere. Gollldudtorii îna•intaţi ai munciooflimi,j nu se
mai puteau ��ăoo ou meuoddle imprÎmalte de lilderi.j bu11ghezo-l�ber:a:l�. Saoci
nile noi ;ce se puneau au tot ma.j muil tă aJCUÎ<tate În faţa proletari3:tu1,ui cereau
cu neces.itlate dqJăşirea sta1diului de crvti10are a ra;cilelor societăţii existente şi
t recerea la aocţiuni directe �potr,iva acestora. GonJcl:amnÎIJ11d pe renegaţi, miş
carea mu nci•torea9C ă a CIOntinuat să se ali11me cu vi,goa!'e. Bl�beflarea de balla:stiul
ce..Jl reprezentan.I elementeLe hui1ghe2lo-,11hel'ale, în Îmlprejurăr�Le sooial-economioe
şi poliuice din pragul seoo l·ultu.i ai XX-Jea, a creat poomi,sale U'!lei mt�can mu'!l
ci-toreştă. mai lal1gi, oou orientare de clasă mai hotărotă .A urmat un P'flooos de
radica·liZ'are a mi·�ă·rii, COTliCretizat în Îtn,tăm•rea, La SIOUrt timp, a organi·za.viiJor
profesionale şi pol,itoce, tn pozi� adopta�tă faţă de o serie de ,pr.o}jlerne �mpor
tante ale v;ieţi·i pol·i th a ţării. O împingea u La afi11mare ÎI11sişi forţa de mani
festa•re a oontradi'Ciţ!Îi1lor SOicia1e, �ilf·ituJ revoLuţionar .a'l pnoiletariatuJui, con
ştiinţa de daJSă, edUICaţ·i.a socia,IÎISită, aJCumrurl!ate in deoen.i ile precedelllte. Socia1iş
tii inaintaţi, mili'tlanţi revolUJţron.a•ri !TliUIIliCîÎ'tol'i, a.u ieşit mai c ăJl i ţi, cu eJQperienţă
şi Cl0111b
1 atmtate spori1tă, mai hotă:rîţ!Î i.n a oontinw şi in a demo.lta mişcarea
socia�Li:stă. Răm"m�nd credinloio�i .idea1llllllui proletar, ducind mai departe lupta
împotriva of.aJse�lor eXJploar.a.ooare, ei an.I .doVlddit că mişcarea mu'!llciooreaocă iz
vorăşte din realităţile social-economice şi politice ale ţării noastre, întruchi
pează noul tn viaţa ·sociaJă şi, ca atare, �prezintă un felliOmen v1•a.bil, care se
va dezvoJ va şi se v.a af1i11ma tJot mai putemk.
In condi'ţ'iide c:îlllld in faţa .proletari:atu!lui ·se �mpunea sar<cina pă str ări.i cu
orice oh�p a organizaţ!Îilor sale de dJasă, a lă1I1gir1ii şi îmăTi•rii lor, problema or
ganizării .profesionale s-·a blliCurat de o aJtenţi:e deoSielbÎită. Alături de dez�der:anul
principal - refacerea partidului de cl�ă a1l proletariatului -, ouvinuul de
ordine propa;gat ·În mijl'OOUII. rlll1.llci
ln torillor a foSit acela al 'sDrtngerii rîflldurilor în
put-ernice or:gani:z.aţi.i profesionale.
NenUttn ă-ratele aJpeluci c.are dhemau pe moo�eiwri la păstrarea şi la întă
rirea organiz.aţi�lor lor de dasă, ampla cm"llpan�e doofăşurată de Clubul mu n 
citol1ilor din BUICureşti şi de ziaml "Lutrnea nouă" , aJdunădle şi miti!11gur�le care
au aV'I.lt loc an.I 00I11Stirui·t tot atkea prÎ'lejuri pentru mobvl·i zarea prolet.ariatului
la lupta organizată. Datorită acestei multitudini de acţiuni, tn anii imediat
următori derorganizării pamidului, o parte dmtl'e o·rganizaţii.le profesionale
şi-au continuat activitatea, unele ·S-<au reo11ganizat, s-au creat akele noi, în to.
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ral inate

acestea

p ă:Sit.flÎ•md

caracterul

de da�să şi p romovînd o o11ien1t1are net pro

letaoră. Ele au î:mbi•n'aJt, în lupt .l P'fl a:tÎI;:ă, rev end id r �le de
s-.a·u

cele de oroin poloitvc,

fiind

sitn.Jat

apără·roarc a�loe i n toere: dlm
o

pe poz.iţJi iJ!e

ofldm e-:onomic cu

pr ole t a·r ,

internaţion aJÎI9ffilll•lui

v:ita!e a•l e ·da�soei mul1l::Î!toare.

Crearea cenouriilor SOI:ia'loi•ste,

apa niţi1a

primei

serii

a " Rominiei

munci

toare", a ctivit a tea susţinută a organizaţiilor profesionale muncitoreşti, tntruni

ri!e şi miş.ca:rea revtend ilrati•vă a pwlenariJauclui erau mă r tu rii somnif�ca�tJive ale
fa.ptului că mişoca rea mun1o�uoreasleă tr;noa din pli-n, s.e de.zoVJolt a, căpăta pe zi

ce

trece noi '�alenţe.

Pregăt i•t prin eforturile

stă.rui toare, înd<llungate a·le coi1Jdn.ocăttodlor prole

tari•anul•ui rămaşi credim:•ioşi idea•LuriJlor socoi•a.i.iste, momennul

1 905 a

marca t

în v,i omre r.a�p1dă a m Îişc ă rii ffiiU'1OO
11GÎ: reşotoi d in Rom:lnia. Suf.lul nou c.are

o

cuprin

dea maosele de muncirori în di.reqia orgaoniză.nii lor în sindoi1cate, intensi!ncarea
lupt:ei de da�să, c.on,cretoiz·ată Într-10 9erie de acţiuni şi de lupte grevÎISite, care se
vor ţine Lanţ În pernooda urmăltloare, c aompani•a de dema1sca re a ca!'acucrului
retrog rad al co11pora•ţi·i·lor, îonf•iinţate proin J•egca

din 1 902, c are va a v·ea ca ur
ma·re pătrătsireta a�oos.oora de citre un număr în oonti nu ă creşrere de munciuori,
erau do.m:n•a:nte a.le mi•şcănii noaJstre munoito reş ti .
Ca o rga n i z aţii de Lt��p tă, ·cu un loc bine .definit În mi Şioare a munci•torea9Că,

sindiJcatde şi-.au a'OWI1/t1Uat în aJceştri aoni proornpări•loe pentru iniţJÎerea, condu
cerea şi S!p r iji nri rea m işcă rn i g revist•e, ca una dinltre laturile cele mai importante
aile aoctivd•tă.ţii lor praJOt�ce. Esre perioa�da în oare vit:a�litatea m'1Jil1iora dintre oelţ
se a.fl:a ÎMr-oun raport nemi j Loci t au b ă tăili�le gr.ev �ste rus�inUJte. liot mai mult

se realizează o corelaţie directă intre sindicat şi grevă. De multe ori, apariţia
sil1ldil(a�tU:1uli era u r1marea nemij locită a l uptei �rev·�st·e ; pc de ailtă parte, în

procos uJ lrutprei grev�9te, mun•cioorii or;gaa11Îzaţi deja în

i'!lld �c ate erau mai cute

S!

zanţi, •mai ÎnJcrezătuor·i în aqi•un �l e desfăşu rate pentru tmb n ătă ţi rea con:d itii•J.or
u

de v i'aţă.

O tră.să.tură diiS<t.ÎUict�vă a m işcă rii muncioooreşti qin Romaonăa o cons:ti t:u,ie
ccoouJ oocioali•st. Arcealstă legă tu ră ex

legătura o11gan�:ă dintre grevă, sindi1oat şi

plică, în măsură esenţială, de ce Într-o ţară mai înapoiată din punct de ve
dere eoonom!1c gr:atdull c:onoşt·iinţei de cl asă era maoi

r�dÎica:t dedt

în alte ţ ă,ri.

C a•ract erul larg a1! mişd·rii noas;tJre munrcitoreşti s-a văldit şi În ar�ra

p rinz ăto a re 'a organizării profetsrionale,
recte ale proletariatutl.rui .
cc�or

7 8 5 de o r.gan·i Z'aţ i i

ţi u ni grevi•ste, unele de
sau pe oraşe.

precum

Si n i.ettÎI: , aJceaJSta se

cu

şi În aompJ.if�oa·rea aJCţÎiunilor di

eXipr ilm ă în ex i,sten ţa şi aotiv.Îitatea

1 846-1906 şi în cele 845 de aiC
mpl o a re, mer.gînod pînă la grevele generale pe ramrură

profe:oormle în ani·i

a
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Amplif�carea mişcării sind�cale, sarainMe ce reveneau sindi•catdor în pro

cesud lutptei de da!Să a proletariauuLui, nece.9iuatea a.legerii unui for c ent ral me
n

nit să ·coordoneze la nivel

a�ion al Înt-reaga activirta:e a aoestJora au generat

şi au cemt cu aJOuitate oon•vocarea ooei co111ferinţe pe ţară. Această conferinţă,

întrunită in zilele de

1 3- 1 5 a'lltg\JI9t 1 906,

a av>ut

o �mportanţă

deosebită

pen tru dezvoh�area uLterioară a mişcăr·i� moo•citoreşti din ţara no<tJstră.
Oon.ferinţa a înfă;ptuit cenurali7.1a•rea ongan izMmid

a mişcănii

sind i'Cale

prin crearea Comisici Generale a SmdÎicatelor din România şi a adoptat sta

tutul general al sindi.ca.telor, rnre a ·oonstiuu�t oomrui'a organizării în sindi·cate
a mu111c i'l:or,itlor din �ara noaJstră, punînd la baza ll.liptei sindiwle o tatctllică nouă,
ta·ct•i•ca

u

n ităţii de aJcrţi'liiil e, dîflld o linie de oonduită comună Întregii mişcări

m unei toreşti.

Conferinţa din ;rogust

1 906

a prilejtui•t manife!ita·rea solidarităţii munrcl

torilor de pe Înttneg mprinsul ţării, la lucrările 'aJCosteia parti!cipînd d el egaţ i
din toate .prov·i:noi,ile mmâneşti. Strîngînd laolaltă ddlegaţli ai m unci.torÎimii d�n

întreaga ţa r ă şi f,r.untaşii mişcării soci.alisre, coofeninţa a �demon•SitJrM unita·uea

poliuiJCă şi

g a n iz 3JUOrid a proletariatuJ.ui f.Offi a n, CaJpaCÎt'atca

Q!I'I

Sa de a

păşi

î na•in te pe calea refaJ:erii ,partiidtUdui politi<: propr:U, de clasă. "Organizarea pe
plan n�a�i'OJ1al a mişcării s i'TIId ic atle în

1 91 0 -

1 906 şi refa•c�erea partudului socialist în

subliniază tovarăşul Nicolae Ceauşescu - reflectau maturizarea poli

tică a proleual'i attUJlui din Konn�nita, J'lolu.l tot ma,i importantt pe oo �e îl do

bîndea În v·ia ţ a ţării" . Dutpă c0t11ferinţa �din

1906, mÎişcarea muruoittormscă din

Romania, căjpărtind o stmcnură organiZiaoo ritc ă unid pe imreatgla ţară, s-a an

corat din ce în ce mai adînc in terenul vieţii social-politice din ţara noastră,

ceea ce avea să se vădească În foauJ lUJpteolor clasei munci,toaore din perioada

imed i a t u rmătoare.

Creşterea mi;şcă.ri.i ·si.ndiule dÎin R omani a in anii dinain'l:ea izbucnirii p r i 
mului răz.boi 1T11001dial este ilustJ'Iată şi de parci>citparea acets!.!ora la cong>r·esele
pafltildurui. Als.nfel, la numai un an de l a pr,ima Conf:er,inţă generală a sindica

telor şi

e rc ur i<l or s.ociali!ite, are !oc l<a G ,;,l aţi in z,�lele de

c

29-30 i·u nie şi 1

iu

lie a do ua Oonferinţă socialitS:tă. La Confe flinţa de la Galaţi au fos.t aJese orga

nul conducător al GomÎis.iei Generale a Si.ndi•catel•or di.n Roman i a , Comitetul

de conducere ·a�l Gerculu·i de editmă s.ociali5<.ă, Com�sia pentru redactarea sta

tutelor şi delegaţii pentru CongresuJ de 1 a Stuntgart. In

ooilldUJCerea

mişcări·i

sinrdi•oale Cl!U fost aleşi numeroşi militanyi J'levoJ.uţi�onari ai muntcitorimii din

Romania, ca Al. Constantinescu, Ştefan Gheorghiu, D . Stănciulescu şi alţii.
Dezbaterea în cadrul oonfer·inţei a problemelor presei muncitoreşti, a:doprarea

hotărlri.i ,oa "Rom�nia mun�ci•toare" să ap ară <:u o p agină �.ecială, "Vi•aţa sin

di<:atl ă " şi ouprinderea în comiteoUJl de reda�cvie, foflmat din şase peJ'Isoane, a
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trei reprezentanţi ai Uni•1.unili Genef\aJe a Sii1Jdilcarod1or din R'01llin�a ;w contri
buit de a�semenea 1a de21voltarea o rgan iza� i.ilo r sinldiioale, la creşterea număru
lui lor d e mennib ni. In deceJmJbrie 1 907 este re�publ�oa:t ,.SnatUitul ge ne r a·! al sin
dicatelor din Rominia", în ca re se preoizează că Unirunea Genera:lă a Sindi
catelor di n România recunoaşte ca priilJc.�pii funida1ment:aJe lupta de c l a să , �
lidariftatea intem.avională a m u illc ito r iJ.or şi ddsfilinţarea eJQpliOatăi'ii muncii sub

orice f<mnă
.

.

şi îşi

set munct'tOa�e.

fixează ca 51cop im�diat tmbunăltăţirea stărid materilale

In an i·i

a ela-

u11mă.no ri, of\ganizaţiile SlindkaJe au fost puternic stînjenoi,te în dez
de leg� Orleanu, adoptată la 20 decembrie 1 909,
fa1pt s1.11pr·�m'area alsooiaţi�lor pl'lofeJsi'Oil'aile" . Infi1În
gîndu-<se asf:nnenea greută�i. nu!mărul S1a.l'al1iaţi'lor o11gani zaţi în sindilcaJte a aj uns
În 1 9 1 4 la 31proape zoce mii cre mernJbri, oeea ce reprezenta pe arunci o Înlstm
na•t ă �orţă rerolu�iKmară.
VăJdin.d preocu!pa rea pal"tildului pentnu problemele sinJdiiC'aJe, Congresul
parrticluJ.ru:i SIOC•i.a.Li•!>t din 1 9 1 O a aJSOuhat şi a drezbănut r.31poarte privind di,ferite
aspecte a'le o �.Îiz ă r ii -şi a�mi'Y•Î tă·ţ.ii m i�că r i� sindrc31le, a:le rel1aţi illo r dintre pa.r
ti.d şi siooi.c-ate şi a aidqpna·t hotă-nhi în a�ooste probl,eme.
Soahilind cu maJÎ multă alari·naJte domen i ile de .acţiooe a:le celor două or
gani z aţi i - pa r·tid ul (1111:ai ou seaJmă pe tărri1mul 1Uiptei .poioi it�ce) şi sind:K-atde
(ma.i a'les în domeniuJ econo�c) - şi precÎ2IÎI11d că ele trebuie să-şi rea-l izeze
acţiunile lor in chip cu totul independ e n t , congresul a cerut ca cele două orga
ninţii să dezvol.te legătiUri c/Îit mai strintSe, să se S1prijM1·e reciproc. ,.Sindrca
tele - se a•rată În mo•ţii\.Ullea adr01ptată - nu-şi \�or înidepli.ni in int regime da
toria tn lupta lor pe n t ru em a nci pa r ea muncitorilor dedt atunci dnd actele lor
vor fi însufleţire de !ipoidtul soci31IÎ<>t. Bal"t�dul are da-noria de a aju ta sindi
catdle . . . "
Reluind aJCeaJS'tă idee, C�scian R.:alooVIski awa să arate tn 1 9 1 2 : ,.Lipsite
de �irit social.irst, �inditoatele SlÎnt l�sirte de dl.amentn.ul. lo r vi•tal. Ideea soc ia 
listă este pen1nru s:inldilcate ceda oe oxirgenllll este pentru !lfn,ge• .
Problemele dezrvo lt ă rii mi'Ştării sinJd�oa'le a u fost dezrbăt.ute şi cu prilejul
celui de-a•l doiJea Oonrgrres ad parr�dUJlru•i din 1 9 1 2, ca şi fn a'lte o oa zi-i , iar La
tncep urul anl\.1 lui 1 9 1 4 a aVIut loc ta PLoieşti prittn u l Ocmgras �·ooiJCatl �paratt ,
denumit Cong.resu:l aJ V-lea al sin!d�oaJtdor, care s-a deSJfăJş u!'1at intre 5 ŞJi 7 ia
nuarie 1 9 1 4, în prezenţa a 79 de ddega ţi, reprezenninid 59 de o11gan.iZ1aţii din
21 de loca l î,tăţi şi a reprezent:anrţ·i�or P.S.D., "R<Om inia muncitoare", Cerrul
de ed it ură sm:i•a'l i,stă, Ceocuil de fe1mei şi tine ret .
Gong.resul, analiziîn1d alcti,vitatea ante11ioară şi pornind de la cerinţretle
acelei peri10a1de, a stabi·lit noi saoci:ni în vederea 31p ă ră rii drepw!1iJ.or şi a liber-

vo l t area şi activitatea lor
prin c a•re se "llll1mă rea de
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tăţlilor sin1diloale, mă ri rea număl'lului de metmibri de siooiocat, muooa de propa
�n!dă. onganâzarea sănbă>tori,rii

zilei de 1 Mai

eoc.

l reSUJl a confirmat linia urtrnată pînă
ln legăltură ou ta10t.iJca mi"ŞCă>Pii, oclllg

la aJCea da,tă şi " recomandă sinJdioatelor ca tn edUJoaţ�a ce se face muniCirorinni i

să se dea locul ouven,�t dootr�nei ooci:a:1i1ste şi s ă se a'Ocerutueze, pe de altă pa·rte,

dt se poate mai muh actli vi ta t:ea lor pur si'nldilcal.ă pe teren ul intei'eSJeJ..or pro
;

fesionale şi eoonomice ale ol�asei mun10itoare" .

Primul r ăzboi montd'ÎiaJl, izbocni.t l:a 1 aa.lj�s·t 1 9 1 4, care a provocat şi

poporuluă roman numeroase je11tlfe şi wfellinţe, a fmn'at pentru un timp dez

volt�area mi�ării mllilici,toreşti şi ddmocratilce. In timpul războiuLui şi În anrii
ce i-MI urmat, ot.nd procerul de radimliz:are a ma:seilor ÎniOep'Utt mai tnarin:te s-a
admcit biTUISIC, tn rindui1i1e o1aisei 111lUil1CitoaJre a avut loc o profundă schimbare
tn fe'lul de a �i şi a10ţi'On:a, unitatea proleta·r iarul.ui manÎifestîn!du-tse cu o şi
mai mare

vl'goiare.

https://biblioteca-digitala.ro

TRADITIONEN DER GEWERKSCHAFTSBEWEGUNG IN RUMXNIEN
BIS ZUM ERSTEN WELTKRIEG
(ZUSAMMENFASSUNG)

Die Arbeiterklasse aus Rumănien hat auf dem Gebiete ihrer beruflichen
Organisierung von cler Grundung cler ersten Vereine fUr gegenseitige Hilfe
bis zur Vereinigung cler Gewerkschaftsbewegung im Jahre 1 906 eine fortsohrei
tende EntWTiic klung mi! gemacht.
Eines cler kennzeichnenden Merkmale des rumanischen Proletariats ist
gerade, class sich dieses Proletariat schon in einem fruhen Entwicklungsstadium
eigene Organisationen schaffen konnte.
Bis um das Jahr 1 872 schlossen sich die Arbeiter meist nur in Vereinen
fiir gegenseitige Hilfe zusammen ; spăter bildeten sich dann besonclere Arbei
tervereine ( 1 868 in Siebenbiirgen, 1 8 72 in Bukarest).
Die Sozialistenklubs iibten einen direk:ten Einfluss auf die Erstarkung
cler beruflichen Organisationen cler Arbeiter aus. Nach cler Griinclung cler
Sozialdemokratischen Partei cler Arbeiter Rumăniens (1 893) maohten die beruf
lichen Organ1sationen cler Arbeiter g,rosse Verănderungen mit und wurden
klassenbewusste Organisationen des Proletariats m1t gewerkschaftlichem
Charakter.
Im Dezember 1 896 wurde cler Gewerkschafrtsverband cler Ziinfte aus
Bukarest gegrundet, cler viel zur Entwicklung cler Gewerkschaftsbewegung
beitrug.
Naoh cler Konferenz cler Gewerkschaften vom 1 3.-1 5 . August 1 906
wurde die Allgemeine Kommision cler Gewerkschaften gebilclet, die in den
Gewerkschaftskampf eine neue gemeinsame.
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MIŞCAREA SINDICALA IN ANII AVINTULUI REVOLUŢIONAR
1918- 192 1
INSEMNĂTATEA ISTORICĂ A CREĂRII P.C.R.
de N. G. MUNTEANU
Ani·i avintuLui revolurţioruar a·u cunro5lrut o dezvoltare

fără preoedent a

miş�ă-rii sindilcak Aices t fenomen eXlprima pu:ternlioa aJ'inmare a cl <��sei mun

citoare şi a

or:�n[za�i,iJlor ei ÎIIl viaţ a social-1politilcă a ţării, a;ooelerarea pro

cesului de răsptndire a ideilor socialismului, călirea proletariatului pentru bă 

tăJii.}e de c laJsă hotă-cliooar.e.

Resorturih� care au impiniS muoci,to·Dmea iilpre ol1gan�zare snnt deopotrivă
de o11din eoonomi,c şi poJiti,c ; aiirupil1a ei aqi ona·u nu numai foaunea şi mizeria,
oi şi oonŞtim�ţ�a de sine. ZiaDuJ. .,Social�SimUil" scri·a : "Sărăicia, lipsa şi mizeda
au ilmpi111s către ol'igani.zlaţiile s iooicale mii şi mii de mook:tt'o ri, iar ailte mii
au urmat a.oo�tor;a din oonvingerea că numai miŞ'carea socialistă şi sindica1lă va
sch�mba r:aJdj,oa.l aJCtluaLa stare de lucl1Uri " 1 •
Relevăm o prittnă tră1săr.ură caraJOteriliiltilcă a mişcăr.ii sirudilcale din anii
avîmului revoluţionar: iniţierea, organizarea şi conidiui.:erea oodica.telor de
c ătre partidul clasei munocilt oare. Partidul clasei munci·to are şi-a reafirmat des
chis idoealuil sooiaJ.ist , de Indată ce organul său conducător centml , Comitetul
Ex:ocUit iv ( prov iro riu ) şi-a reîncerput aJC�tivi.ratea în CalpÎtala ţării in ooiembne

1918, dnd a reapărut şi z.iarul său central, ,.Socialismul". "Scopul principal
al Pai'tÎJdului Sociaolist esre o11gaoizoarea mullloi�oo rimii pe terenul politic şi odu-

carea ei tn vddlerea reaiLizării ideall u Lui

rooila1·ist,

ideall.ul clasei muncioo are de

pretutmd:eni. A face mu.nciror.iimea conştion1tă de lupta de alasă şi a o Înidruma

spre cucerirea puterii politice tn vederea transformării societăţii capitaliste tn
s.ooietatea soc�alistă, iată oe 'U nm ăreşte Part�duol Social,ÎISJt dln. Roominia" 2.

Mişcarea muncitorească a cunoscut tn acei ani, adt o creştere cantitativă
cît şi maă caJ.it:ativ ă a o�ni:z.aţiillor sooialiS'lle şi smd�caiLe, în r<llpor.t iCU m�şca-

rea de pJnă la răzlboi.
1

1

"Socialismul", din 9 noiembrie 1919.
.,Socialismul", nr. 4 din 1 9 noiembrie 1918.
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Raportul cantitativ se exprimă tn creşterea numărului membrilor de sin

dicat de la 40 000 în 1 9 1 4 (in întreaga ţară, inclusiv Transilvania) - ceea

ce reprezenta cea 1 6 0 /o din totalul salariaţilor - la aproape 300 000 tn 1 920,
ceea ce ÎnOOalmn ă d a!pi'Cl.aipe 500/ 0 din Lucră.oori er.au o�aţi. Ctt pri
veşte S31lttuJ. rc,alÎitaJtiv el este şi rnai &Oillil,ilfÎJca�ti'V. Sin.diiCaJt� de pînă în 1 914
er a u ofl�nizaţii mai ales de 31pă.r.are, pe cltă vreme cele din 1 918-1 920 au

deveni·t Ofl�anitzaţu de oJoosivă, de a�f�i�are a dlasei

soci.all�politÎică 'a ţ ă.ri i . Datcă în per:ioadoa antetbelÎică,

mulliCÎ1lOare tn viaţa
moajoritatea oo�rşirroare a

memhri,lor de s ind�ca.t era aLcă,t'ui,tă di:n lu'crăltJor,ii miloilor ataliere mJeŞte�gă
reşti, in anii 1 9 1 8-1 920 în sindicate elementul dominant t1 constituie p role

tariatul din marea
tex.tili.ş·tii şi docherii.

industC�ie

şi !transporturi: minerii, met:alu'!'lgiştii, petroliştii,

ReferÎilid'll-\Se la acest a�t, Corugrerul Uniun�i lCinlna·rilor di:n iuLÎie 1921

con:semna că în.ainltJe de război "o ramură illiSemnlaltă din �IIlidulstrila lunnu1ui

anume inldwstria forestieră, oa re Clllprinidea ze1ei de mii de nwnJCioori erau ou

OOpai1te de

tonul

oCIÎice mişcare, \opri�i f.iinld atit de terO'area a u tori t ăţilor . . .

dt şi de imta.rea lor prin m un ţi " .
Î n anii avin:uu·lui reV'oluţi'On ar, elementul de masă

al

Uni�unii lomnarilor

l-a constituit tocmai proletariatul forestier. "Cuvîntul mîntuitor al socialis
muLui a st răbă:wt pînă în mun ţi, deştqptincl a.cesre rn.ase din

care zăceau şi care erau in modul cel mai ruşinos exploatate" 3•
In general, n�oi o categorie p11ofesoon·a.lă n-a rămas in

i ndilcaJe . Pe lîr11gă ÎniSlarierea în

:S

asistăm acum la exti111derea a.oostei
gorii sociale.

In afară

de

rţ,eal a în

afara o rganjză.rii

sindÎic.ate la mrum:itruil'Or şi

forme

aano

funcţionarilor,

organiza;oorice şi asupra aJ.,oo r

Sindicate şi Uniuni sindicale,

în

cate

diferite oraşe din ţară au

fost înfiinţate comisii locale. Asemenea comisii au existat la Bucur�ti, Br
şov, Iaşi, Ploieşti, Galaţi, Bacău, Timişoara, Craiova, Turnu-Severin etc.

De

a.somenea,

menţionat

trebuie

că în anii de ca.re ne ocupăm, Partidul

soc ia l i st a or:ganiza·t COJliSiliile muncitoreşti,

a re CUIPrÎinldeau pe 'toţi salariaţii

c

din î nt ropr iooari . Alativittatea con.siliilor muncitoreşti era coordonaJtă de comi
tetele sindiiCa telor.

Separate prin

moncliaJ,

bar,iere

a.nifOOiaJe

clasei mWliC·i,oo a re la s.cana Înltregii ţări.
1

înainte

sinrliootele au dleven�t, in anii

,.Viaţa sindicali" , an. I.

nr .

4,

de izbu:mirea primul.rui tfă.zboi

1 9 1 9- 1 920, organizaţii ale unittă.ţii

7 auKUst 192 1 .
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Reoi'gan,iz.arda sin�dilcaue1o� vechi. •şi constitui•r•ea de noi sin�ditcarte s -au

desfăşurat tn l egăw ră directă .cu mişcarea g. rev istă . P•re�utirudeni unide munci

torii au f.onmulat reV'ellJd�cări faţă de pa•tron i şi faţă de auro r·i tă1i, se con

sti.nuiau şi sindiloaroe p r in intrenmedillll căro.ra Ol'a d�sfăşurată l lllp ta pentr.u cUJOe

reverudiJCăl'l�1or. Aideseori o rganul o 11gan�21anor al sirudi·catului era comi
în Molidova la I aşi , P a şc an i, Vas
l•ui eoc . - GU •ceferi�tii la începuuul şi în tot curtsu� anului 1 91 8 ; aşa s-�a�u
petrecut luc r u r ile cu miner.i i , mettalu ngi<ştii eoc. în Tranlsilv31ll i1a, începînd din
rirea

tetul de g rev ă . Aşa s-.a�u petrecut lucru�ile

a doua jumătate a anului 1 91 7.

Proce91.11l de

reong ani z are

sirudicală, care la sfî.rşitul 1anului 1 91 8 Lu a se

o

dezvoltatre �mpn:�sionan·tă, a fost OOinipOrar esrompat de repres i unea de la 1 3
Decembrie 1 9 1 8

şi de măsu rile antimuncitioreşti adoptate î n înt reaga ţară di.IIP ă
ln ian� rie 1 9 1 9, guvernul a in.tensiBca•t pr•itgo an a împo

aceste e:venimenue.

tr i v•a •or�niz-aţiiilor mun'Ciror.eşti în�ohiznnJd sediile 3JCe!�ora, unmăr·ind sau ares

tînd liderii sirudicali şi iMr.oduoîrud armata în fabrici.

SînJgeroasele eV'ell�mente din 13 Deoembr.ie 1 9 1 8 şi represiun i1e să:l.bat�ce
.oontStituit îrusă, pentnu munJci ro rime, o <ŞOO'a<lă, o învă.ţătură.
MuncitJOrimii i-a �o� limpede că alaJSele eXJp loata t;o are nu V'or ceda de bună
voie mLŞlcării reVMdica:tiV'e, că o 'V•ia.ţă mai bună şi drepturile sociale şi poli
tice trebuie cucerite prin luptă de clasă. Astfel, 1 3 Decembrie 1 9 1 8 a marcat
o co r:itură �re onganiZJarea marii anmate prol etlaJre care •să înfmnlte aparatu l
represiv al buil"f8hezilfii.
care au unmart alU

în or�an•tZ•area sirud�cateilor. Vasta
inK:e�put prin rorustitui rea u.n�unilor sindicale, apo i,
organele ()OOOUICă.roa•re ale aJcestora a� cooroon<llt ş,j condus oonstitiuirea şi
aotivitaJtea sinidilcatdor din ramuri·Ie .reiSipective.
•In an ii 1 9 1 9 - 1 920 s-alll const.ituit şi reoons:tituit Uniunile ISindi·oaile, pen
t ru aceeaşi ramură, in regiuni le ist.orilce aile ţă11ii: Munvenila şi Mo1dov a , pe
de o par.te c u sediul La Bu10ureşti, A·ndeal cu sediul la Cluj sau SiJbi·u, Ban•at
cu Sleidi.ul La TimiŞJOa r.a eoc. Cu serliul la B Uicu reşti 4, s-a constiuuilt Uniunea
sindicatelor metalurgice (tcu 12 sindicate), a sindicatelor C.F.R . •şi Tralllsportur i
( 1 8 sinJdilcate), a sind!�cate1or din indUISitr·i1a pielăriei ( 1 1 s in.d�cate) , aceea a
salari aţilo r din iooUistria lemn·UlLui ( 1 4 sindilcate) , Un i unea · salari a.ţi 1or din
industria alMilentaţ iei (20 sindiicate), a fulliCţÎM ariLor particula ri din indum.ie
şi comerţ (6 sindicate) .
Anul 1 9 1 9 a fost un an de avânt

a c ţiun e o�gan izauo rncă a

4 Comisia Generald a Sindicate lor din Romdnia , Raport asupra situaţiei materiale a m i ş ·
cdrii sindicale din România, Bucureşti, Tipografia Brllnişteanu, 1 920 .
J\ -

Cumidava
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Ou oodwl la Gluj, Sibiu Siau T�mişoara f.U'Il!Oţion au 5: Uniunea lucră·torillor

din industria lemnuJru·i (23 s i nld�aarte) , a sindilcauelor rnmerillor

şi ropitoriLor
(35 .sindicame), Uniunea Oonstnuctoril1or ( 1 3 siilldicate), aceea a sindilcatclo r din
industria îmbră dmimei (26), Uniunea sindilaardor din inJdustri� ail1ro enJtară
( 1 6) ; a metalu.rgişuilor (44), a titpogJraf,iiJ.or ( 1 0), Uniunea C.F�R. {26), Un iunea
P.iel:arilor (26 ) , precum şi Uniunea fu illcţ i·ona ril o r (8). Vreo 5 Unioo·i sinditea!le
cu peste 3 0 de sindi1:ate funcţionau În Bllll'OVina.
Spre s.fî.rşi,tu.l anu.lui 1 9 1 9 au mai fos t creare Uniruniloe petroli ş ti Lor cu
sediul la Ploieşti, a s al ar;iaţ ilor din Arte Grafiloe, a •sal ariaţilor R.M.S. Aşadar,
la finele anului 1 9 1 9 exi stau în Români a 24 Uniuni sindi,cale care reuneau
aproape 350 de si111dilcate.

Un fapt tdeoSiebi: t d e import ant pentru forţa combati�ă a

toare

este

a cel a că �men1s:a mlajoritate a

clasei

muiliCi

organizaţiilor socialiste şi sind�aale

recunoşteau rolul coordonator şi conducător al Consiliului General al Par
tidului Social ist cu sedi·ul ola Bucureşti. De altf el, la înoeputu l anulru.i 1 9 1 9,

Comilsia

Generală a siillditc·atdor din România, cu sediul 11a Booureşti, a dat

spedal secretarului c•u pr:opaganda ail acestui for, M. B ăolineanu, de
a organi Zla şi c ontrol a mişcarea sin1dicală pe intregul teritooriru al ţă.rii 6. In
acelaşi sens t�r<ebuie menrţlonat 'Şi faptul} că for.ur·ile politiloe şi profesionale cu
sed�ul la Bucureşti aviza,u statJu:tele organizaţiil1or din A·ndeal, Banat şi BUJCO
v ina spre a le ilmpflima c a nructe r un�tar pe scara înt�gii ţări 7• Scqprul urmărit

mailldat

de către organele centrale ale Partidului socialist şi ale sindicatelor a fost rea
lizarea uni tă ţi i de rucţiune
z.ato rice

a sindi�eauelo r.

La confel."in.ţa din

ca

mijJoc

efilaa-ce

pentru realizarea unităţi.i oi1gam•i

mai 1 9 1 9 de la B uc ureşti , ca şi la Collif,e rinţa de la

p

din decembrie 1 9 1 8 , s-au ado tat hotărîri privind lă rgirea componenţei

Iaşi

o rganelor coillducătoare ale Partidului Social�st din
unui număr de l-ocuri

socialiştilor

a11deleni şi b ă năţen i

România

p rin 3JCIOrdarea

.

Cele opt locuri fixate pentru Consiliul General sindical cu sediul la Bucu

reşti au fost repartizate de Conferinţa de par.tid şi sindicală din Ardeal şi
Banat din 1 4 şi 1 5 decembrie 1 9 1 9 următoarelor localităţi : Braşov , Sibiu, Cluj,

Tirn rşoa ra Anina, Reşiţ.a şi Petroşani. Două locuri rămîneau la d�SJpoz iţia
ComitetuLui Executiv Întregit şi Utl'lffiall.l a fi oomp leta te .ulterior B.
Forţa 'Poiit�că a celor coa 3 00 000 de munci tori organizaţi în sindi<:ave
coillduse de Parlti:dul SociaJilst s-a ev ildenoţÎ'a,t �nJcă în pr�m ă� ara anului 1 920, cu
'

,

'

1

1

Mişcarea sindicald din Ardea l . 1 91 S- 1 920, Edit. Institutului de Arte Grafice, Cluj.
Arhiva C.C. al P.C.R . , fondul 5 , mapa 22.

7 Loc. cit. , mapa 19.

8 Documente din istoria mişcdrii muncitoreşti din Romdnia. 1 91 6- 1 92 1 , Edit. politicA ,
Bucureşti, 1966, p. 274 .
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pri•l ej•ul C·an1fP3.niei perur.ru alegeri .panl amerutare , dnd, in ci'lJida coaliţiei parti
delor bu11gheze Îlmpot11iva Panildudui Socialist şi a acţiunii GUJvemul•ui Ave
rescu, m <��s ele a.u tr ian i·s în P a ruamem pesue 20 de d�put a ţi socialişti. D a r I:11ln
l1
c i torinrea Ol'glan iz.ată în �i·ndilcate şi -a dovedilt virtuţile mai ales cu p rill.ej·llll
gr evei gen er ale din oc:tlOimbne 1 920.
PretUJtinideni, in roate cemrele u.rbane aJe ţălrii, sÎindilcarele locale au .con
s ti tuit comitetele de g.revă şi au acţion'a t dilsc�plinat la instruJcţwnile f.orul ui
sindiical central.
Greva genrerală a fost o bătălie re\"'luţionară !Ja care a participat pentru
p r ima oară în is�oria ţă r ii , În:t:regud. pro leta·ri a t romS.n din care 50% era o·nga
niz31t în smdiloate. ,.Prin a.mploaăea şi combativitatea S1a reV'OLuţion.ară aprec•iază tovarăşul Niroolae Gea.u:şeSlcu - greva generală a f·o st cel mai �mpor
uant moment din istoria l•UJptel.or de cla�să din RomS.nia; ea a zglllduit purter
n i·c înrsălşi temelia regÎimudui buq�heZIO-moşieresc. Clasa muillCitoare S-<a afirmat
ca o forţă naţională în stare să-şi aSliJII1e
1 ro1ul de oondudl.ror aJ ·În<treg�Ul ui
popor în llllpt:a penrtru tran<9f•orm.area reVIOl uţ i.onară a societăţii, să oon.drurcă
destinele naţiunii".
Marea încleştare de dasă din oc·tombrie 1 920 a relevat necesitatea desă
vîr şirii procesudu i de î nwşir e de către P.a11tidul Social1ist a celor mai revo
l u ţionare prilliCip ii , .a aplilcă!'1ii în p!'1a1Ctircă a metodelor şi formelor oore�n 
zăware pentr.u a .condUJCe proileraĂatuJ la vi�rie.
G reva generală a dfll110ns trat ext�raordina�na caparcitate a prol�arilatului
român de a se uni rpe saară na·ţ�ooală într-'O bătălie hotăi1UÎbare, d:ar totodată
greva generală a demonstrat necesitatea creării unui partid revoluţionar, capa
b i l să condUJcă forţa .reVIOluţiona.ră a proletar.i atulu i.
Rod al unei Îilldelungate eXiperienţe de llllptă, al unirii po:l i tiJce a prolet.a
riatulrui din Rornâni•a 1ntreg�tă, al căllirii din anii avintului reV10luţicmar, Par
tidul Comun•Îist Romm, făur it în mai 1 92 1 , a aVfUt o irmlpo rtanţă hotăritoare
pentru oondurcerea mişcă•rii sindicale ,pe drUIITl ul tndleplini•rii de către proletari.ar
a sarcinillor ·s.de i:.vorroe.
Crearea P.C.R. a însemnat plantarea principiilor marxist-leniniste în mi ş
carea noa�S�tră mu.Illoi.ooare. Ea a marca·t t.nceputul unei perioade noi, mperioa.re
în dezvoltarea m işcării noastre muncitoreşti.
P.C.R. a realizat o cotitură în suategia şi tactica clasei muncitoare, a
dat o apreciere ş tiinţi fică perspec ti velor tn făpt u i rii idealului socialist.
Mişcarea sindicală din Români:a a aVllH fn Partidul Comunist, creat în
mai 1 921, Uh învăţător înţelept , un educator, un co nducăto r po l i u-c încercat
şi d e v o tat făr ă ma rgini cla,;ei mun-:�ooare �i poporu lu i român .
33*
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DIE GEWERKSCHAFTSBEWEGUNG IN DEN JAHREN
DES REVOLUTIONĂREN AUFSCHWUNGS 1918- 192 1
DIE HISTORISCHE BEDEUTUNG DER GRONDUNG DER R.K.P.
(ZUSAMMENFASSUNG)

Dile Mitteilung hebt die aUJsse11gewohnl�che Enuwkk1UJng cler Gewerk
schaftsbewegung in Rumanien in den Jahren des revolutionaren Aufschwungs
nach d001 ensten Welt:k:rieg hervor.
Der charakterilstÎIS1dhS1te Zug im soziailipcliiitÎJsdhen Leben R�iens ÎJn
jenen Jathren war, daSis si1cth die AmbeitJerklasse duroh ihre stli11mi:gahe revolu
tionare Tatigkeit durchsetzte.
Die Arbeit beleuchtet sowohl das zahlenmăssige Anwachsen cler Gewerk
schaftsorganisationen
1 920 gab es in Rumănien 300 000 gewerkschaftlich
organisierte Arbeiter - wie auch den neuen, sozialistisch-revolutionaren
Gehalt dieser Organisationen. Die vielen Streiks, die oft blutigen Zusammen
stoSise mi:t dem bli11g1erliah-guooherrli,ohen Staa:tsappanat, der z.u ihrer Unter
'
driickung eingesetzt wurde, bewiesen, dass die Gewerkschaften sehr kampfbe
I'eite u111d pol itiSiah reife Stosst!'upps des Prolena:riats waren. Die Griin:cLung
cler ltUJmanÎISlohen K,ommunisJ:iS1chen P:artJei war di,e Folge u!lid die Kronung
cler groos:en .Arbei te rb ewegung cler Jahre 1 9 1 8 - 1 920. Du floh die Griindung
seiner Kommunistischen Partei schuf sich das rumanische Proletariat seinen
weisen Fiihrer auf dem Weg zum Sozialismus.
-
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CONGRESUL GENERAL AL SINDICATELOR DIN ROMANIA
DIN OCTOMBRIE 192 1 ŞI INSEMNATATEA SA
de FLOREA DRAGNE

Mişcarea muillC�toreaJsiCă din ţara n10 astră anivel'ISJează tmpl i i rea a cinci
decenii de l•a OongreSil.lll General al Sinidi•catel:o r din Romania. Însemnătatea
deosebită a aceswi congres in v·iaţa claSJei
citiOare constă in fapnUil că
pentru prima dată a avut loc in Romani:a intregită un congres general al
mişcării sillldic.ale care a pus bazcle uni f�că rii OI'Iglaniz·aţiÎILm muncitoreşti ; con
gresul a adqpt131t statutul mişcării sindi,cale şi a ales un sin1g1U1r ol"gan cen
tral pentru o gani:roţii·le din i t reaga ţară - Com�s'ia Generală a Sindicate
lor din Romania ; dl a stabilit o linie ta•c·t�că ooică care, pot r·i.v it mornentrului
politilc de atuoci, oore151punidea cel mai bine in tereselo r reale ale dasei noastre
muncitoare. Astfel, Congresul a pus temelia infăptuirii deplinei unităţi sin
dicale. Iată de ce Congresul de la Braşov, din octombrie 1 921 , a fost socotit
tncă de pe atunci ca primul Congres general al sindicatelor din Romania
de importanţă deoSiebită pentru intre'a,ga mişaare tL!lioitorea:scă .
n

mun

r

n

m

•

P regăti rea şi desfăşurarea

lUJc:trărilor Gon:greru1ui genreraJ. al si:llldicatel:or,
anuLui 1 92 1 , au avut loc in condi�ţiile g rele
al a
munJCVtioare, priJ.ej uite de in!rl�TIJg rea gre·
vei �erale din oct10mbrie 1 920 şi de arestarea Congresului de constituire
a Partidului Comunist ROI!Tlan din mai 1 92 1 .
Problema sinid�oa:lă filgJUr1aiSie şi ea pe ondinea de zi a Congreru'Lui p artidu
lui, fiind in:sori,să ca un puiliC't speoi:al in'tutuJ.,at: raporturile dintre sindicat şi
partid. Marea majoritate a delegaţilor la Congresul partidului din mai 1921
fuseseră i·nvestiţ.i cu i1mp te ilc i ri de ong�an·izaţiile aa·re .i-au tr�mils de a pal"ti
oipa oa del�gaţi şi Ia Cong 9'.ID. siniditcatellor, oe unma să...şi dei'ăJşO'are J.UJOră
rile in zilele d� 1 2- 1 4 mai 1 92 1 . Ei primilseră manidat imper1alticv de a vota
pentru recunoaşrerea de căltre sindiloa'lle a oonJdUJoel'lii parddu'lui oomunist şi

la Braşov in toamna
create de lovituri1l•e primite de

intrunit

u

sa

m

re
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pentru afilierea La

lntern'aţi10n1ada s.ind�Ciall ă de la MoSloova. Alceste condiţi i

erau �ipulate şi de a.r.t�colde 2 şi 4 din Proiectul de Statut
dicatelor din Rominia, ,pregăt it pentru Oon�resul sinJd iiC3Jtelo r.

G ene ral

al Sin

Dubla investitură a delegatilor, ca şi recunoaşterea rolului conducător al

par·cidu1ui COII1u
1J n�st de că·tre sind�aate, re flecta poziţila revoluţionară a miş

cării sindilcaJle din ţara noas.t!Tă şi hotărirea de a contin.u a cu f·enm:Vtate pe

acea�stă cale, de a se integra fami•liei sÎnldi•e�atelor af.iBate la InternJa.ţ ionala
SillJdilcală R•oşie.

Arestarea samavolnică a delegaţ ilo r care a u votat p entru tra n sformarea

palltidu l ui soci'alist in pa;rt]d

ooanuni1SJt

şi afi lierea sa la Internaţilonaba a III-<a,

a impiedrcat Întrun·i•rea Con�rerului Genera�l aJ SillJd i•c atelo r. Cu toate aJcestea,

crearea Partidului Comunist R•omin a oonstituit oun moment de răscru ce in
•

viaţa olasei mu niC itiOa.re, a aJVlll!t profunde repencusi.unoi şi a!mpra sind]catelor,
reorganiză r ii lor pe baze rev�oLuţwnare, marx,�ste.
Un p as însemnalt pe <1alea reol"gani.zării

m

i•şcăr·ii smdiloaLe

centrali21ate pe

intreaga ţară şi a pregătirii lUicrărilor Congresului gen·ellal l-a 0001s.titu�t Con
ferinţa sindilcaJă ţinută la Ploieşti in 26-27 iunie 1 9 2 1 , convooată de un

comitet de iniţiativă, a kăltu it din reprezentanţi ai

citorva uniuni sindi:cale

munci toreşti. Conferinrţ a a fost impu•să - după cum se suJbl ini.a in primul

număr al gazetei ,,Viaţa sindicală•, de nece s itatea găsir i i modalităţilor de
.,activare a organizaţiil o r m uncito reşti in aceste vremuri e:,cepţional

uurburi " .
Ea .a

de

avut loc � a 31proximMiv o săptămînă după Conferinţa sindical ă din

2 1 iunie 1 92 1 , onganiată de l�dlerii soc·ilal-dom:ocraţi, care, pierzînd .poziţiile
din mişcarea oocial·��ă. că•tUJta'll să p rofite de lipsa militanţil10r din

f r.untea

mişcării comuni,ste şi :sind�ca1h� revo1uţionare, aflaţi in în1ohisoane, pentJr u a

atr1age sub inflluenţa lor si l1!d�o3!tele . Continuind linia Lor refol'mistă, liderii

socilal-democraţi au f·o 11mat un Consil-iu General ou sed�ul la OLuj , sub tJuteLa

căru ia se afLau nUI!TIIai o parte a organizaţiilor profesionale din Transil vania
şi BUIOO vioa.

Conferin•ţa si ndic131l ă din 26-27 iunie de la Pl•oieşti a <11les Comi•9i'a

gen•erală provirorie, oa re a pr�mit sa11cin·a organizăr ii Con�e1su1lui pe ţa ră tn
vederea unificării m�şcării .si ndiiCale şi a hotărit ed�narea unui OI1FPn de presă

sindic.a!l , al că•nui prim număr a

apărut 1a 1 7 iu l ie 1.92 1 , sub denumirea de
., Viaţa ;Sin�dita:lă .. .
D�p ă CJ<mferÎinlţa sindÎicală şi publi1c.a rea documentelor ei, in Într&ga �ară
s-a iment9irfiloat ,procosul de reorganizare a m işcării sinrdiJCale, de 3!Cti·vizare a

sind�oavelor care nu fuJs.eseră diZ'olvate, de re:organiz.al'e a ceLo r deSifiiinţaJtc
şi de OIIelare a unor noi sindiloat.e ttolo unrde nu fuseseră or.ga.ni21ate. Acest
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proces avea loc conoomit.em cu conVI();carea confer�n1Jelor şi congreselor Uniunii
s ind�c ale, care, oh�ar da:eă nu trimiseseră .delegaţi La Gonfeflin:ţ;a sindicală de
la Bloieş1i , de dar,a a:ce:a:Sita re.:unoştJealll Oomisia g•en:eflaJă p rovizorie, a.deraJU
fără rezervă La OO·t ă11îri1le ei, se angajau să t r�m ită del�aţi l•a Congrewl
Gellleral .al S in!O i,cavdo r ce se .pregălvea.
Un element nou, deosebi1t de importa>nt, apăr:u•t în a1cea��ă etapă este
ÎniOelpUtUJl conropi·r·i i unor Un iuni p rofesionale, or:gan i zate pÎnă atunc i pe
provin'Cii s a u regiuni istori-ce. PI'imul pas in această d i recţie a fost fălclllt de
m unci.to rii din i ndustr i a lemn.uilui şi mob ilei . A.stfel, 1uoră<to rii tîmpla ri, lenm�ari
etc. din Ar.deaJl, B a·Il!at şi Bucovina, organizaţi pînă a.uu nci în t.rei Urnruni,
la Oongresul pe r<��mură ţinut în zilele de 23-24 iuloi� 1 92 1 1a CI.uj , a.ru h otă
rit unif.ilcarea Uniunilo r din a'C&.stă ramură, OOllltopind to ate mfl!di,catele ce le
a p arţineau înt r-o sinigură conducere centra1ă al eas ă de Congresul sau Confe

rinţa Uniunii respective. Cuprinderea tuturor sindicatelor dintr-o profesie sau
ramu ră indUistriaJă Într-o siifl1gură Uniun·e pe Întreaga ţară , constituia calea
fundamentală pentru ca unificarea şi centralizarea mişcării sindicale să devină

fapt implinirt. Gon,gresUJl SinJdi,caue1or avea saocina de a alege o singu ră Comi
sie general ă care să Cl.llprindă toate UnÎiunile şi tQate s ill1ld irorel e din ţară.
In cele oe urnnează, vom s'lllblinia unele din conduz i ile mai importan t e
ale acti vi.tă�ii .de reongan izare a mi şcări i sind1oa·le după alegerea OQmisiei gene
rale pro virorii .
După GonisJătuirea Gomi•siei generale pr oviZiori i din 28 august, oare a
fixaJt locuil, data şi ondinea de zi a 0001�resului, a�ctivi:tatea p regă ciltoare a
intrat in faza sa finală. In "Vi•aţ.a sinid:Îioail ă " din 1 1 sepuembri e a fost publi

cată convocarea Congresului şi ordinea de zi, iar in numerele următoare unele

din rapoartele p regătite pentrru Congres .

La Congres au fosrt cheun aue să-şi tr�ită delegaţ i to a te organizaţiile sin
dicale din ţară, chiar şi cele care se mai aflau sub influenţa social-democra
ţilor. AK:estea au foSit inf.ornna.te a:Slllip·r:a cauzelor c a re au fălcut să

tativde

cu repreze.ntm·ţii Consi l iul ui sind�oa�elor sodal""'democrate.

Un rol

important

eşueze tra

în reorgan iz a rea mişcăl'ii sindilclaile şi pr.egătirea luc.ră

ri lor CongreSiului genera:!

al snd�caue1or 1-a av,ut p res:a muncitorească. Repre

zentanţi ai Consiliului general provizoriu şi alţi cunoscuţi luptători pentru
idealu rile ol�a·sei munci!UOare au publiloa.t în

"V�aţa sinld i•cal ă" - or·ganu l de
p resă cemraJ a:l sind�c:atelor, în "Drepvatea" B ra şo v, în gazeta de limbă
maghiară "Marosvolgyi Munkas" (Muncitorul de p e V al ea Mureşu l u i ) din Tirgu
Mu l.'eş şi în alte pu1b:lioa1ii de pam�d şi sindiale, arric·ole în care em dezvă
l uită poz iţia refo.rmÎistă a social..,democraţilor şi ară.nau mm tmbuile să fie reo r
ganitza.te sindicaroel� mul1!ciooreşti. La ori ent a rea muncii si111d i·c ale şi a liniei pe
https://biblioteca-digitala.ro
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care trebuie s-o adopte Congresul, un aport de seamă şi-a adus "Tineretul

socialist", redactat şi tipărit in acel timp de militanţi de seamă ai partidului
comuni�t ca Lucreţiu Pătrăşcanu, Nicolae Popescu Doreanu ş.a.

,.

AS1tfel, dJe piLdă, edi,tmial uJ in,ti.ru1at semn.ifooati·v "în mnd�oaue", p ubl ica t
in " Tinerevul socialist" din 1 8 septembrie 1 92 1 , îndeamnă La or.ganizare şi
luptă. În oollldi,ţ iile stării de ased�u şi a �lf1galit ăţi·lor fără nUimă.r c.u oare
guverniU.l lov.ea sistemat�c în clasa mundtJoare, proletal"iauuLui i se cerea să
lupte, folosind toate mi j loa�eele legal e posibile. "Sitdnş.i la un loc, oflganizaţi,
ex i stăm ca cLasă. R·isipiţi îrus ă , nu reprezen'tăttn nittniiC, nu sîntem nimic, nu
putem nim�c" .
Toate acestea sînt o dovadă a orientării j uste marx.ist..;lenin�ste a part�
dului c om un ist care, cri1ti1oim:l refo11mismul sociall-ldemocraţi!.or, cerea claisei
mU!IliCitoare folusi.rea tJutJuror mij•loaoolor de Iuptă în imeresul întă•f'irii oi'Iga

nizaţiilor revoluţionare, chiar dacă împrejurările impuneau anumite sacrificii.
Sect•ariştii n u Înţ dege<l!u

acest 1lllc ru ; ei e11au în stare să r·enunţe la sinldi•ca:tele

legale decît să accepte organizarea pe baza legii asociaţiilor profesionale. Aces

tei a•tivudini g·reş �te, lipsiltă de eiJaJ�iiCi:tJate, i se dato ra p<l!rci!ciparea restrÎlliSă
a comuniştilor la Conferin ţ;a sinldi•o<lltelor din 26-27 iunie 1 92 1 şi a unor
moţi.uni din pal"tea citorva sindi·cate care r·efuz·au să pa rciciu>e la Gonf.erin�ă
şi oereau să nu se aooopte oJ'Igan•iz.area pe baza legii Tr.an,ou-Iaşi, pe moti:v că
legea i nte rz i•oe a'Ctiviuatea reVIOluţionară. Acealstă poziţi.e d ăun ătoare reol'g'Q
ni ză rii sind �cale er a or i ti•cată ener.gic de ,pa rt i:d, ea f·iinld în a�eel timp, p rin
c ipalu l pei'iiOol pentl1U menţierea şi înt ă r.i rea legă·turilor part idu l ui ou masel-e.
•

n

Combătînd pe cei care persistau în sectarism, partidul comunist arăta:

"Să lăsăm milollllu� b u rgjhez sat�SJfla·ţ�a de a sc11Îşni di:n dinţi şi a in'jltilra pe
ascuns sin�Ulf , acasă, săllbă ti•c ia reg�mu l-ui . Noi sîntem prole�ri şi trebui·e să
j.udecăm Iimpede; uoate, dar aJbsolut toate pos�b�lităţile de lupt ă de clasă ce
le avem trebuie să le intrebuinţăttn . . . Î[ll�crieţi-<vă în sirudk·ate. Cr.eaţi sindi
c ate acolo unde ele lliU ex·ustă sau aru fost zdrobite. F1a1ceţi p ro.pa:rJan!dă p11in
tre tovarăşi, tineri ori virstnici1 ca să se organizeze. Este in joc însuşi viitorul
clasei noastre. Mu nc it ori, or;gani z aţi -vă ! "

ou�nltul de o r1dine al pa�iidurui oomun�Sit.
sinduc·aJtelm s-Ia irutrunit in dimineaţa �lei de 20
octombr.i.e 1 92 1 , în sala Te<litrulrui Naţion•a:l din B raşov . lJa luJcrările Oongresu
lui parti·c�ptau 94 delegaţi români şi din rlnidunile naţional ităţillm oonlooui'tloore
Acesta era

Co ngresu l geneJ'IaJ. al

maghiari, germani etc., membri ai partidului comunist, socialişti şi fără de par
tid, din 8 1 organizaţii sindicale de pe întreg cuprinsul ţării. Printre delegaţii la
CongreSIUI Sin!ducatdor e rau : SinuJeSJCu Militaru şi

Dumi•tru Plop - Bucureşti ;

Tiron A lbani ş i Csakanovsky - Cluj ; Nicolae Popa ş i Gh. Stroia - Bra-
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şov; Gh. Mrarines1cu şi Al Păltruţesau - Ga:laţi; Silm<>n Geza şi An'llOn Peţ.an 

Tirgju Mu reş ; Suoica MilhiaLcea - B·răilla ; AleXJa:nJdr.u Szon - Ara�d; Gh. Mari

neSiou şi Milia·i Bălineanu - Ploieşti; Carol Szabo - Baia Mare; Ni.ou Răldu

Timişoarra; Ştefan Milhă i,ooocu - FI()IOŞani ellc.
D1.11pă oum se vede, unii ilin dele�ţii Oon,g reSIU1u i genenal al sinidiicatdor par
tidpa:seră şi Ia Gon�resul de CO'Ill!>lti,tJUire ali P.C.R. din mai 1 92 1 .
P e OI'Idin·ea de z,i a CongreSlllLl ui figu ro u 8 puncte. Prin10ipa•la sancin ă a
Co.l1Jgre9ul.u i era alegerea unui o ng�an centrnl al mişcării s ind�caJ:e run în�t�reaga
le51Cu - Gîlmpin�a ; Ferentz Nix -

ţară, adoptarea statutului mişcării sindicale şi a liniei tactice unice. Delegaţii la

Congres m a nifesta u tncredere că de�baterea punctel•o r ÎillOCI"ise pe ondinea de zi
.şi ho tă rîri le ce s e vor adoptla vo r da o r i entar·ea oore�pun.zltloare demohirii
mişcării sintdi•oale de La noi. Senil!ÎlmentJU1l c ă s-au adu nat să pună ba:rele unei
organiz1aţii sin1di•cale oare va c.t��p rilnide organi.ZJa�i�Le profesionale din to31t.e
regiun�le ţării dăidea primlliLui Congres general al sind:i•aate1or din Rom@.ni'<l
o mare �111/po r taillţă .
Carol Bartha din Braşov şi Carol Szabo din Baia Mare, aleşi preşedinţi,

au fo st Îillsă oc in aţi ou

telegr.am e,

CO iliducer ea LUICrărilm. Pe adresa Oon:g resulu i au sosi•t
moţiuni şi scrisori prin care organizaţii si.Illdiaale, mundnori noor

ganizaţi înd Slau ÎnSlonişi în sinJdicaJte, miii•tanţi ai mişcării munidtoreşti a�ffiaţi
în temniţele burgheziei etc., îşi exprimau încrederea deplină în congres şi nazu
inţa fierbinte de a avea o mişcare sindicală unită şi puternică.
EXJaminîn1d probl·emeJ.e f,uilJdannentale
sebită

a acordat

ale

mişcării sindic.ale, o atenţie deo

Congr e�ml raportuJ.ui p riv·inJd mton10mia sinldica�l ă , ·legea as.o

ciaţiilor profesionale şi conflictelor de muncă. In raportul prezentat de G. N.
Dulca, precum şi in intervenţiile delegaţilor a fost infierată cu toată energia
legea asoci aţii•lo r profesion1ale, care, dfl,palite de a se mă.l"gini la reglemental'ea
libertăţii de asociaţie, printr-o serie de dispoziţiuni reacţionare, introducea

amestecul direct al autorităţilor in funcţionarea lăuntrică, măruntă, adminis
trativă şi morală a organizaţiilor sindicale. Date fiind condiţiile de teroare

de at.uillc·i, că nu exiMă o altă posibil �tare pentru mu'Iliciwr�me de a se organim
şi duoe lupta pemru i n teresele ei vita�le, f1alp!Oroorul a cenll't Gon�reru1ui or�ani 
zarea s i illd �canelo r p e baza a1cestei legi şi aiace�ptarea foMllală a autt0n10mie i
sinldi·ca'le impusă de ea. Aceaslla nu îme.amnă

negarea

.de că-tre smdÎicate a

roLului înd mmă•to r şi a iill fluenţei pe oare o avea part�dul comuniM în sin

d i calte .

"Că educaţia politică a membrilor sindicatelor o vor face membrii
partidului socialist este de asemenea firesc. Un muncitor conştient nu poate
face parte din alt partid" - arăta raportorul (subl. noastră, F. D.).
Pomi:nld de l:a f.3Jpt.ul că aoţiuniJle p ant�du lui nu trebuiau .să a•t ragă dup ă
>irne m ălsuri repreStive şi a:mp11a s inldiJcaloolior , i1a r aoţiuni·le aloetstora să I1lll angahttps://biblioteca-digitala.ro
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jeze partiJdlul, r a�port'O r.u'l SIUJS>ţinea că

"autonomia se impune" . PartÎJcÎp•anţn

la

deZ'ba t•e r i au rubliiJ i,a t că deşi conţinutul legii e11a reaq ionar, antimuncitoregc,

lucrăborii i m el i:gen ţi gă1seau "o mie şi .umul de mij:loace să înlătme în p 1'1act id
pă rţile rele din -lege" . Ea nu adimÎJtea politilca în sind�oate, dar nu op rea pe

membrii acestora să facă parte din oricare partid politic. "Prin urmare - se

a răto În ra�p-on - membrii �in;d�ca·u&or se v10r in scr ie in 'Pa l't�du:l sociat.��t
şi a�:olo vor �<��ce ce ea ce La s i nd i•c a te este opfiit. E toomai oeea ce u rmărim
noi ·prin a.u �o n•omia sindi•ca lă " .

celor c a re m:u: i:f·es�aJu in,gr:jmarea c ă orga.�n i21area

Răl'lpun•ZiÎnid

sirudiu

telor pe ba21a legii a9ociaţii,lm p•rofesi10nale, îndBpărt.a muncit'Oriimea de ideal,ul
ei sodalist, în

ra�pont

se arălta :

" . . . lega l i za rea •sta.tru't'elor

fă.mt aşa etum 3JU f'OI91: şi În tre<:'l.lt aJdiJCă CU

sinidÎI<.".artel.or s-a

lupta de clasă, internaţionalismul
fi desfiinţarea exploatării muncii sub orice formă" (subl. noastră, F. D.).
Pu.n'CtuJ de V'Odere pr·i'V'i.nd onganizla,rea sinJdiiC'<lel
lt or pe baza legii Tra�n,c u

I aşi şi a au�onomiei sÎ·ndi.cale f.usese e X!p riiiTi at î na inte de Oong res şi în tr-�un
art�ool

redaoţ io nal din

"Tineremul SIO.cÎ'aJliis.t" , sorÎis special pentru Oongres.ul

sindicatelor de la Braşov, precum şi de diferiţi militanţi ai mişcării comuniste
şi muncitore�i.

Pmă l1a vot , reroluţi·a as1.11p ra auton001ici sin:diicale care în oonldi ţiile daJte

servea realizării u n�·t ăţ i i

maj.o rit a te de vorun.

ala'Sle.Î

muntci•ooare, a fost adotptată de

Congres

ou mare

In zi;lele u nmă·tiOiare au fo•st p re zentJat'e r31poartele pnvin�d " reo11gani m rea

şi tlacti·ca", .�presa" , " starea economid şi �mpozitele pe

s.ala�oo".

Dezbaterile

asu.pra are9tor ratPOartie s-au •aaraoteri'Z:at prin grija deletşaţ�lor penltru d.esă vtr

şirea un�tălţii sind�oa.Ie şi a întăririi Oorudiuldef1Îi cen�trale tn c.are să Î.lll,tJre repre

Z'en tan ţi din wate regiunile ţării. Delagtaţi i s-alU deda11at pentnu o centJraJI.iz a re
co�letă şi o di1scitp'lin ă str.iJOtă a or.gianizaţiilor .sinJd�cale.
In ce priveşte rap or t ul asupra presei, s-a

pus

tn

evidenţă necesitatea

impct�ioasă ·a centralizării presei sindicale, arădndu-se că muTIJCitorimea din tn
treaga ţară trebuie să aibă un singur organ sindical, cu o direc ti vă şi cu o admini

st raţie centrală . :\iceasta
erau resentimentele
aşa cum

se

a

looail nice

fost ohemarea Co ngresul u i şi ori·OÎ•t de d.u.reroase

ele au trebuit să f,ie ·înăhUJşitte, convopl.te, căci -

sturblin�a în r<��port - "uni•tauea mişcării nu

S>e

p10ate fă.ră unitatea

presei" . S-a făcut propunerea tmputernicii de către Congres a Comisiei gene
rale ca in u�mpul

cel

m.ai scurt, "Viaţa sinldi,oală" să apară în lÎI!Tilha romină

şi maghiară, iar dacă este posibil şi tn limba germană. In final, Congresul a
a-dopt a·t în unan�mit�a<ue o .rnoţi·un.e .pri•vi nd l ilbertaJrea presei .

In a ) .,a zi a Lucră.rilor Congresu lui a fo s t prezentat ra�porw•l arupra

proiectului de stJarut al m]şcării sinid.OC.ale, în ca�re s-a subliniat că DM�area
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SindocaJ.ă din Românoi'a are �Ca pri'Il!ci pii f�t�ndamentale: Lll!p ta de clasă; 90li
dari�tatea imemaţi•onală a munci•toriJm ; denfi i n ţ area eXJploată rii mulllm sub
orice formă. Scopul mişcării sindicale este: ridicarea nivelului cultural al cla
sei mu neoiuo a,re, pent,nu în.ţelegerea Înrsamn·ă ·, �ţii Luptei, pentru socializarea tutu
ror m ijlo a�oel or de produqie: fabri•ci, uzoirie, pămînt, căi de comun i�C aţ ie pe
apă şi uscat etc" . In raport s-a precizat că ., ptnă la socializarea tuturor mijloa
celor de produqie, mi•şdarea sin.dic ail ă •1a duce lUipta penrtru Îimbu n ăltăţi rea
stă·rii morade şi matel"iale a clasei muniC'Ît'Oiare, precum şi ridi:carea s.alar·iilor
şi scăderea orelor de muncă".
Raport�ul a ii11sustat pe ideea care străhă•tea îmregul sttatut, că s indic atele
sint o rgan Î.zlaţi i de claJsă : oontr.a capirtal�smuJl,ui, contm p r op r ietăţii privare şi
a mijloacelor de producţie, că principiul lor călăuzitor este lupta de clasă
şi i n vern aţi on al�SlmiU'l , element'e defini•tJorii pent.I"u cta raJ: �e rul revo),uţionar al
mişcării noastre sinidÎ!daJle.
Pornind de la 31CeSlte t răis ătu ri , 1'1atportor.ul a cerurt delegaţ i:1o r să voteze
pr o ieotu l de sta tut În f onma prerennată, fă·ră alte mro.dificări. PUIS la vot el

a

adC)fptat in unanimita�te.
Congresul a a•d�pt at de asemenea

fost

o re�oluţie pri·virud diber:area arestaţilor
şi amnistierea celor condamnaţi pentru participarea la greva generală din
o c tomb rie 1 920; o a lt ă r·ez:o1uţie prÎivioo eliiberarea tJUt�uror oonda11nnaţiloor
politi·c i şi un.a În anemorÎia dOictoruil;ui Aronean�t�, mor•t în inrohisoarea din
Bacău, în t�mpurl grevei generale .

In z,irua de 23 octombrie, Congresu l a trewt La alegerea o rganulu i cenHal
al sindÎ!catelor din R·omâni'a. In ComÎisia generală au fost aleşi 1 1 memb ri
şi 5 sup lean ţ i . In secreta·riatul Comisiei gene11arle au intr at Darmilan Bălănegcu

şi Ca!"o! Baruha.

Ast.fel, Congresu l gen eral 311 sinldi�Ca·oolor din R{)llll ânia a realiz31t in f:llpt
dezideratul nwndt:or·imii pen·tnu oare Lupta de a:proa.pe t rei an i : unificarea
mi�ării .sinldicale din Întrea,ga ţa ră.
Rolevjnrd arce>t succes, unruu din militanţi·i de fr.unte ai mişcăTii comuni91.e
din ţara noastră :llp rec i'a, in noicnnrbrie 1 92 1 , că " realizarea unifid:rii avea cu
a tit n;ai m ultă imp ort anţă cu cît ea a fost înfăptuită într-o vreme critică
pentru mişcarea mun.:i,torească elin România, in tirm.puri de g rea exi stenţă

pentru sind�cate".
gener:al ă p rovi z.o rie a sind�cartelior, ou Slp rijinul comun�ştiJor, reu 
şise Î ntr-run tÎ!mp ex t rem de SlOUrt .să înrfălptuia.Slcă reorganizarea efectivă a
mase m a ri de muncitori în toate regiuni:I'e ţă rii . Odartă CiU arcea. Slt a s-au dezComisia
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vohat şi acţitunit1e alarei muncitoare, protestul

e1

eneng1c impotriva terorii

antimuncitoreşui, pentru obţinerea revood�căriLor ei economice şi po'litice.
Prin pr.obLemJel•e dezbăttute şi hotărurile adoptate, prin real,izarea unifiJCării

şi centraJlizării mişcării sindÎic'ale, CongreSiul general de la Braşov s-a inscris

de pe atunci ca unul din cele mai importante evenimente. Referitor la
VÎialţa sintd'itclală" - o ngarrlJul mişcării sinid�ale din Rtomânia 
apreoia că ac�st fonum al munlcittori:mii va coilJS'titJUi "o nouă # fericită etapă"
tn dezvoltarea mişcării sindicale din România.

incă

aceasta, gazeta

D
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DER ALLGEMEINE KONGRESS DER GEWERKSCHAFTEN
AUS RUMĂNIEN VOM OKTOBER 192 1 IN BRAŞOV
(KRONSTADT) UND SEINE BEDEUTUNG
(ZUSAMMENFASSUNG)

Die Abhandlung

untersuoht

zum ensten Mi3il. in cler GeSlOhiohngsohreibung

cler Arbeiterbewegung in Rumanien clen Kampf - nach cler Verhaftung cler
Teilnehmer am GrunidooigJ!ilk'OngJreSls cler R'lllmă:nitschen

KommuniJsti,SlOhen P artei

(Mai 1 92 1 ) - fiior die Vo11bereitroog des a�l'Lgemeinen Gewe11kisohafroskon:gre�es

�m Qk,tober 1 92 1

.sowie auoh deS1sen B ed�Uiuung.

Der Vei'faS1ser sch i1dert die Bemi1hun1gen cler in Frei!heit geb'liebenen Par

teikader fur die Reorganisierung cler Gewerkschaftsbewegung.

Als

Haupt

moment dabei wircl die Gewerkschaftskonferenz in Ploieşti (26.-27. Juni
1 9 2 1 ) da11gestelh.

Da's Haupt'a'Uigenmerk wirrl elen Vorbereitungen filr den Gewerki510haftts
kongress vom Oktober 1 9 2 1 in Braşov (Kronstadt), wie auch den vom Kon

hilsuori,Sidhe

gress angenommenen Dokumenten gew�cllmet. Die

Bedootung des

Kongre!SiS� liegt darin, dass d a�bei die GI'lliilid�age l1Ur VIOlL�ăndl�gen Verein�gung
der Arbeiteoorgani,sattionen geschaUen WJUroe un1d eine ein!hei,ttlildhe T.aktik
gemălss den darrml.IiI ,gen ·polittilsohen Gegebenlheiren fesngesetz.t w.u.ndJe. Dadu rc h
leitete der AUgemeine Gewerksaharrilk
l9 ongl"e1Ss von

5lChni•tt in

der

Krorustaidt

einen neuen Ab-

En�wiclclung cler GewerkiSICihlalftsbeweFJUng in R.Uimănien ein.
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5 0 DE ANI DE LA CONGRESUL SINDICATELOR DE LA BRAŞOV
(OCTOMBRIE 1921) *
de GHEORGHE PETRESCU

S t i m a ţ i t o v a r ă ş i,
Sărbătorim astăzi împlinirea unei jumătăţi de veac de la .primul Congres
General al Sindicatelor din România, congres ţinut la Braşov, în octombrie
1 92 1 , oare a reunit reprezentanţi din toate regiunile ţării.
Eveniment cu Largi şi puternice rezonanţe ale luptei revoluţionare a
clasei muncitoare, Congresul de la Braşov are semnificaţia profundă a afir
mării unităţii forţelor proletare din România, reprezintă un moment de seamă
în punerea bazelor organizatorice ale unirii proletariatului, ale luptei de
clasă, cuceririi şi afirmării drepturilor şi Libertăţilor democratice ale oamenilor
muncii români, maghiari, germani şi de alte naţionalităţi din România.
Cele trei pătrare de veac care s-au scurs de la crearea primei organizaţii
profesionale din Românăa - Asociaţia tipogmfilor din Braşov - şi pînă la
congresul sindical din octombrie 192 1 , care avea loc, simbolic, tot la Braşov,
au reprezenuat un drum anevoios dar sigur pentru muncitorimea din ţara
noastră. Incepută in ultillllÎl e decenii ale veacului trecut, mişcarea sindicală
cunoaşte În primii ani ai secolului nostru o dezvoltare impetuoasă in lărgime
şi adîncime, evidenţiind cu putere principiile luptei de clasă şi :ale solidarităţii
internaţionaliste. Conferinţa sindicală din august 1 906 consfinţind dezvol
tarea llllÎşcării sindicale din România, a pus bazele întiiului for sindical cen
tralizat, la nivelul de atunci al ţării, exprimind în fond, voinţa şi capacitatea
proletariatului de a lu.ptla pentru drepturile sale şi ale tuturor oamenilor mun
cii, a contrnbuit la dezvoltarea an de an a mişcării sindicale, la apărarea şi
cucerirea unor importante deziderate economice şi politice ale oamenilor
muncu.
Adincirea contradicţiilor regimului burghezo-moşieresc tn ultimii ani ai
primului război mondial, victoria Marii Revoluţii Socialiste din Octombrie,
* Expunere cu prilejul seelunlt de comunicAri inchinatA aniverslrlt a 50 de ani do la
primul Congrea General al Sindicatelor, ţinut la Braşov, la 27 noembrie 197 1 .

https://biblioteca-digitala.ro

528

GHEORGHE PETRESCU

care a deschis o nouă epocă istorică, ,a u fost factorii care au creat şi stimulat
o stare de puternică efervescenţă revoluţionară şi în România.
In focul bătăliilor de clasă s-a desfăşurat în rîndurile Partidului socialist
un proces de clarificare care a dus la transformarea acestuia într-un partid
de tip nou marxist-leninist.
Rod al unei îndelungate experienţe de luptă, al unirii politice a proleta
riatului din România, al călirii din anii avintului revoluţionar, Partidul
Comunist Român, făurit În mai 1 92 1 , a avut o importanţă hotărîtoare pentru
conducerea mişcării sindicale pe drumul îndeplinirii de către proletariat a sar
cinilor s.ale istorice. Crearea P.C.R. a însemnat plantarea principiilor marxist
leniniste în mişcarea noastră muncitorească, a marcat începutul unei perioade
noi, superioare în dezvoltarea mişcării muncitoreşti din România.
Mişcarea sindicală ,din România a avut în Partidul Comunist Român,
un învăţător Înţelept, un educator şi conducător politi,c încercat şi devotat
fără margini clasei muncitoare, întregului nostru popor.
Congresul sindical al cărui jubileu îl aniversăm, a avut loc la sfirşitul
unei perioade de mare avint revoluţionar, care a cuprin s imensa majoritate a
oamenilor muncii din România şi s-a desfăşurat sub puternica influenţă a
Partidului Comunist Român, care a înmănuncheat pentru prima dată în
istoria ţării noastre programul de luptă şi idealurile cele mai înalte ale oame
nilor muncii şi a ridicat pe o treaptă superioară nobilele tradiţii ale mişcării
muncitoreşti din România.
Congresul de la Braşov şi-a deschis lucrările în ziua cind se împlinea un
an de la declararea grevei generale din octombrie 1 920, care, aşa cum sublinia
tovarăşul Nicolae Ceauşescu, ,.a fost cel mai important moment din istoria
luptelor de clasă din România; ea a zguduit puternic însăşi temelia regimului
burghezo-moşieresc" . Prin alegerea zilei de 20 octombrie pentru deschiderea
Congresului, sindicatele din ţara noastră ti dedicau grevei generale primul
lor Congres general, demonstrînd totodată că acesta se desfăşoară sub semnul
principiilor revoluţionare, că mişcarea sindicală însăşi tşi reface rîndurile pe
bazele luptei de clasă, ale unităţii de acţiune şi intemaţionalismului proletar.
Nu este întîmplător că primul document adoptat de Congresul sindical de
la Braşov a fost o Moţiune de omagiu adus conducătorilor comunişti, sindi
cali, ai grevei generale, care se aflau în închisoare, fiind implicaţi în aşa
numi•tul ., Proces din Dealul Spirii".
Deşi s-a ţinut sub domnia terorii aparatului represiv al statului b urghezo
moşieresc, Congresul sindical convocat la Braşov şi-a îndeplinit în linii gene
rale sarcinile cu care l�au investit sindicatele şi a adoptat o linie tactică
preconizată şi susţinută de către Partidul Comunist Român.
https://biblioteca-digitala.ro
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Este demn de remarcat faptul că el a avut in atenţia sa ca principale
obiective, organizarea apărării cuceririlor maselor muncitoreşti din anii avin
rului revoluţionar, fixarea poziţiei mişcării sindicale faţă de Legea asupra
organizaţiilor profesionale adoptată de Parlament şi care urma să intre in
vigoare in noiembrie 1 92 1 , stabilirea principiilor tactice de luptă in condiţiile
rea�cţiunii burgheziei impotniva organizaţiilor muncitoreşti revoluţionare şi, in
primul rînd, împotriva Partidului Comunist Roman, punerea bazelor unităţii
sindicale pe scara intregii ţări, condusă de Comisia Generală a Sindicatelor cu
sediul la Bucureşti.
Congresul a adoptqt Statut·ul general al mişcării sindicale unificate, care
proclama că "Mişcarea sindicală din Romania are ca principii fundamentale:
lupta de clasă, solidaritatea internaţională a muncitorilor; desfiinţarea exploa
tării muncii sub orice formă". El statua autonomia sindicală şi a respins tot
odată incercările de a declara neutralitatea sindicală faţă de partidul politic
al clasei muncitoare.
Congresul a ales Comisia Generală a Sindicatelor din Romania, a adoptat
moţiuni cerînd libertatea presei şi a cuvinroului şi a dat mandat organului ales
de a organiza lupta muncitorimii împotriva exploatării.
Deşi majoritatea conducerii sale superioare se afla in închisoare, pornind
de la faptul că principala problemă legată de rezistenţa clasei muncitoare
Împotriva ofensivei burgheziei era atunci organizarea in sindicate şi întărirea
lor, Partidul Comunist Roman a influenţat lucrările Congresului, determinînd
adoptarea unor hotărhi care să răspundă intereselor clasei muncitoare, luptei
sale revoluţionare.
Militînd pentru apărarea intereselor clasei muncitoare, a poporului şi a
patriei, Partidul Comunist Roman, în ciuda măsurilor represive, sălbatice luate
împotriva sa şi-a extins continuu influenţa în mişcarea sindicală. Sub condu
cerea comuniştilor, sindicatele au organizat un lanţ neîntrerupt de greve prin
care au fost cucerite o seamă de revendicări cum sînt: regimul de muncă de
8 ore, asigurări sociale, concedii plătite, dreptul la activitate culturală etc.
Pentru a stăvili activitatea revoluţionară a sindicatelor, cercurile guver
nante burghezo-moşiereşti au organizat un monstruos aparat represiv, siguranţa
generală, jandarmeria, poliţia şi unităţi militare speciale, pe care le-au îndreptat
neintrerupt impotriva comuniştilor care conduceau masele la luptă. Î n anul
1 924, Partidul Comunist Roman a fost scos în afara legilor, iar comuniştii
au fost continuu urmăriţi şi terorizaţi, arestaţi, implicaţi în procese şi con
damnaţi la ani şi ani de Închisoare. Nimic n-a pu�t însă împiedica elementele
revoluţionare să conducă ferm sindicatele pe calea luptei de clasă, sub steagul
marxist-leninist al Partidului Comunist Român. Din adincă ilegalitate, comuJt

-

Cumidava
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niştii şi--au continuat nobila mlSlune de a conduce masele în lupta pentru
interesele lor vitale, pentru pace şi progres social. Poziţia Partidului Comunist
Român în problemele fundamentale ale ţării, ale poporului şi ale clasei mun

citoare a fost expusă deschis, în aprilie 1 929, de la ,tribuna Congresului genera l
al sindicatelor unitare ţinut la Timişoara. După cum se ştie, de teama unei
noi mari ridicări la luptă a maselor în frunte cu comuniştii, burghezia a luat

grabnice măsuri de dizolvare a sindicatelor unitare revoluţionare.
Dacă guvernul burghez a reuşit să dizolve sindicatele revoluţionare le�le,
el n-a reuşit însă, nici de data aceasta, să Î mpiedice clasa muncitoare de la
lupta împotriva exploatării, pentru

drepturi şi

libertăţi democratice. Sub

lozinca frontului unic muncitoresc, Partidul Comunist Român a condus marile
bătălii sociale revoluţionare ale minerilor de la Lupeni din

1 929,

grevele

muncitorilor forestieri, metalurgişti, textilişti etc., răsună toarele lupte ale cefe
riştilor şi petroliştilor din

1931-1933,

care, prin caracterul lor revoluţionar,

prin amploarea, forţa şi nivelul organizării, prin învăţămintele lor politice
excepţional de bogate, au reprezentat momente de cotitură în dezvoltarea
partidului nostru şi a întregii mişcări muncitoreşti din România.
In anii următori, conducînd lupta antifascistă, pentru drepturi şi liber
tăţi democratice, P.C.R. a reuşit să reunească sindicatele sub acelaşi steag.
Deşi în

1 938,

în urma instaurării dictaturii regale, sindicatele au fost dizol

vate, ca şi toate celelalte organizaţii de masă şi partide politice, activitatea

sindicală de apărare a intereselor muncitorimii n�a putut fi Împiedicată. În

perioada dictaturii militara-fasciste şi a războiului hitlerist, în condiţiile creş

terii rezistenţei împotriva Germaniei hitleriste şi a adincirii crizei regimului
de dictatură fascistă, clasa muncitoare, în frunte cu Partidul Comunist Român,
şi-a intensificat activitatea pentru realizarea unirii tuturor forţelor anthihitle
riste, pentru înfăptuirea unei largi coaliţii naţionale.
Au urmat zilele, lunile şi anii eroici de luptă, sub conducerea Partidului
Comuni9t Român, pentru eliberarea ţării de sub jugul fascist, pentru lichi
darea claselor exploatatoare, cucerirea puterii politice şi trecerea la construi
rea socialismului În ţara noastră.
Mersul evenimentelor istorice a confirmat în chip străLucit capacitatea
proletariatului român, în frunte cu partidul comunist, de a da cea mai desă

vîrşită expresie năzuinţelor sociale şi naţionale ale poporului.
Sărbătorim astăzi

50

de ani de la Congresul General al Sindicatelor ţinut

la Braşov, în condiţiile în care clasa noastră muncitoare, după ce şi-a creat

forţa politică conducătoare întruchipată de Partidul Comunin Român şi a

păşit pe trepte mereu mai înalte în dezvoltarea conştiinţei şi organizării sale,

şi-a îndeplinit în mod strălucit sarcina istorică de a se elibera pe sine şi de a
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elibera, totodată, întreaga societate rominească de sub jugul relaţiilor înrobi
toare de exploatare şi asuprire. Putem afirma cu profundă satisfacţie şi legi
timă mîndrie că idealurile revoluţionare de luptă şi nobilele aspiraţii ale eroi
cei noastre clase muncitoare, dezideratele majore pentru care a militat în
decursul Întregii sale istorii mişcarea sindicală din Rominia - înlăturarea
orînduirii burghezo-moşiereşti, lichidarea pentru totdeauna a exploatării omu
lui de către om, eliberarea socială şi naţională a poporului, cucerirea puterii
de stat, asigurarea independenţei şi suveranităţii patriei, făurirea unei vieţi
prospere pentru masele de oameni ai muncii - şi-au găsit deplina realizare
în anii construcţiei socialismului.
In ţara n oastră au foSit asigurate egalitatea în drepturi şi libertăţi pentru
toţi cetăţenii, fără deosebire de naţionalitate, înfrăţiţi pe vecie în munca şi
lupta pentru propăşirea şi înflorirea continuă a patriei comune - Rominia
socialistă, ·s-a făurit şi cimentat coeziunea de granit a întregii na�uni tn jurul
Partidului Comunist Romin, conducătorul încercat şi neobosit al poporului
nostru.
T o v a r ă ş i,
Experienţa anilor revoluţiei şi construcţiei socialiste în ţara noastră,
arată în mod pregnant că Partidul Comunist Român, întemeindu-şi întreaga
sa politică şi activitate pe învăţătura marxiSit-leninistă, aplidnd-o tn mod
creator la condiţiile şi particularităţile specifice ale Rominiei, slujeşte cu fide
litate interesele profunde ale poporului, îşi îndeplineşte cu succes rolul istoric
de conducător firesc În întreaga viaţă politică, economică şi social-culturală
a ţării.
Congresul al X-lea al P.C.R. adoptînd programul făuririi societăţii socia
liste multilateral dezvoltate, pe perioada 1 971-1975 şi liniile directoare de
dezvoltare pînă în 1 980, bazindu-se pe o analiză ştiinţifică a legilor obiective
ale dezvoltării societăţii noastre socialiste, a stabilit un complex de măsuri
menit să contribuie la dezvoltarea şi perfecţionarea relaţiilor de producţie
socialiste, la îmbunătăţirea organizării, conducerii şi activităţii tuturor dome
niilor de activitate.
Prezente la aşezarea şi dezvoltarea pe baze noi a tuturor compartimen
telor societăţii, sindicatele şi-au definit domeniile şi specificul activităţii lor.
In procesul de adîncire a democraţiei socialiste au cunoscut o continuă per
fecţionare relaţiile lor cu statul, s-au lărgit atribuţiile şi posibilităţile sindi
catelor de a participa la rezolvarea problemelor de interes general privind
viaţa politică, economică şi social-culturală a patriei.
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Congresul Uniunii Generale a Sindicatelor care a �avut lor in primăvara
acestui an, in lumina concluziilor Plenarei C.C. al P.C.R. din februarie 1971,
a analizat şi definit cu claritate rolul şi sarcinile complexe ce revin sindicatelor
ca organizaţie profesională de masă a clasei muncitoare, a tuturor salariaţilor
din ţara noastră, în actuala etapă de dezvoltare socială a României.
Dezbaterile largi care au fost organizate in perioada de pregătire a Con
gresului şi la Congres, au prilej uit o analiză profundă şi multilaterală a acti
vităţii sindicatelor. Ele au scos în relief contribuţia sindicatelor la infaptuirea
tuturor transformarilor care au schimbat structural înfăţişarea României,
aportul lor la victoria revoluţiei şi construcţiei socialiste, la industrializarea
ţării, la îndeplinirea şi depăşirea planurilor de stat şi punerea în valoare a
marilor rezerve de care dispune economia noastră, la elaborarea şi înfăptuirea
măsurilor şi hotărîrilor partidului şi statului privind imbunătăţirea condi
ţiilor de muncă şi de viaţă a celor ce muncesc, la realizarea tuturor obiecti
velor privind dezvoltarea României socialiste.
Congresul U.G.S.R. a subliniat că în evaluarea locului pe care sindi
catele îl ocupă în societatea românească în etapa actuală, trebuie pornit de la
realitatea fundamentală că oamenii muncii din ţara noastră, au o dublă cali
tate - aceea de producători şi În acelaşi timp de proprietari ai mijloacelor de
producţie, ai avuţiei naţionale. fiecare colectiv de întreprindere, de unitate
economică, este de fapt şi de drept, proprietarul mij loacelor de producţie, al
unei părţi din avuţia naţională, pe care trebuie s-o gospodărească în aşa
fel, îndt să contribuie din plin la dezvoltarea orînduirii socialiste, la creşterea
bunăstării poporului.
în sindicate, clasa muncitoare, celelalte categorii de salariaţi, găsesc tere
nul cel mai propice pentru a participa - sub conducerea Partidului Comu
nist Român - la organizarea şi înfăptuirea treburilor economice, sociale şi
cultural-educative, la g,uvernarea ţării.
Deşi sindicatelor le revine acest rol, trebuie menţionat faptul că, in primul
rînd clasa muncitoare îşi exercită rolul său de clasă conducătoare În socie
tatea noastră socialistă prin intermediul Partidului Comunist Român, al cărui
ţel fundamental este construirea socialismului şi comunismului. Preponderenţa
în partid şi în organele sale a clasei muncitoare, asigură dezvoltarea socie
tăţii socialiste în concordanţă deplină cu interesele maj ore ale întregului
popor
Rolul conducător al clasei muncitoare se exercită, de asemenea, prin inter
mediul statului socialist care, ca organ al puterii clasei muncitoare, aliate cu
ţărănimea şi cu celelalte categorii de oameni ai muncii este chemat să înfăp
tuiască programul Partidului Comunist Român.
https://biblioteca-digitala.ro

50

DE ANI DE LA CONGRESUL SI NDICATELOR DE LA BRAŞOV

533

In acelaşi timp, ca urmare a măsurilor luate Încă de la Congresul al
IX-lea al Partidului Comunist Romfin, s-au creat toate condiţiile ca sindica
tele, celelalte organizaţii de masă şi obşteşti să participe efectiv la întreaga
activitate de edificare a orînduirii socialiste, să contribuie direct la rezol
varea problemelor tot mai complexe ale construcţiei economice, sociale şi
eul tural-educative.
"In orînduirea noastră socialistă, oamenii muncii au nevoie de sindicate
- a subliniat în cuvîntul său la Congresul U.G.S.R . tovarăşul Nicolae
Ceauşescu, secretarul general al partidului - ca de o organizaţie largă a lor,
în care să-şi spună în mod organizat cuvîntul, să participe la adoptarea tutu
ror măsurilor privind dezvoltarea societăţii româneşti".
In acest context şi ţinînd seama de faptul că socialismul este orinduirea
participării directe şi con�tiente la conducerea societăţii a celor mai largi mase
a celor ce muncesc, Congresul U.G.S.R. definind rolul fundamental al sindi
catelor a subliniat că "În actualul stadiu de dezvoltare, sindicatele trebuie să
asigure cadrul organizat prin care oamenii muncii să-şi exercite atît drepturile
cît şi obligaţiile ce le revin, să participe la rezolvarea tuturor sarcinilor con
strucţiei socialiste, a problemelor care privesc progresul multilateral al socie
tăţii româneşti contemporane".
In ansamblul măsurilor luate de partid, instituţionalizarea conducerii
colective a întreprinderilor asigură cadrul organizatoric opnim'"propniu, speci
fic ţării noastre de participare largă a oamenilor muncii la activitatea de
conducere a treburilor economice şi de stat. Organismele de conducere colec
tivă la toate nivelele, oferă un cadru dintre cele mai propice pentru valori
ficarea experienţei înaintate, a iniţiativei şi inteligenţei oamenilor muncii, a
cadrelor de specialişti pentru soluţionarea problemelor complexe ale dez
voltării fiecărei unităţi economice în parte şi ale economiei naţionale în
ansamblu.
Dată fiind importanţa sarcinilor reieşite pentru sindicate din legea orga
nizării şi conducerii unităţilor socialiste de stat, reprezentanţii sindicatelor
în organele de conducere colectivă îşi aduc o contribuţie esenţială şi substan
ţială la buna organizare şi desfăşurare a activităţii acestor organe, iniţiază,
cu organele sindicale respective, acţiuni largi de masă care să mobilizeze
oamenii muncii la îndeplinirea şi depăşirea sarcinilor de plan şi a angajamen
telor luate.
In acest cadru organizat de partiCipare a maselor la conducerea
treburilor economice şi social-culturale se înscrie la loc de frunte adunarea
generală a oamenilor muncii, expresie a dezvoltării continue a democraţiei
socialiste, a perfecţionării relaţiilor de producţie. In baza orientării date de
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conducerea partidului, a atribuţiilor fixate prin recenta lege de organizare
a intreprinderilor sodaliste de stat, sindicatele, impreună cu comitetele de con
ducere organizează adunările generale ale oamenilor muncii, asigură condiţiile
necesare ca aceştia să participe nemijloci•t la examinarea modului cum se

indeplinesc sarcinile de plan, cum se înfăptuiesc măsurile privind condiţiile
de muncă şi de viaţă, să poată critica nestingheriţi neajunsurile existente în

activitatea unităţilor şi să ia parte activă la rezolvarea tuturor problemelor
economice. sociale şi culturale.
Yn preocuparea sindicartelor se află şi desfăşu rarea unei intense activităţi
politico-organizatorice de masă pentru popularizarea largă a hotărtrilor luate
de adunările generale in scopul mobilizării maselor de oameni ai muncii
la infăptuirea lor, precum şi informarea lor asupra stadiului indepliniri i pro
punerilor şi hotărtrilor adoptate.
Yn .alcătuirea cadrului organizat, mai sus menţionat, se adaugă sistemul
propriu de contact şi consultare al sindicatelor cu masa de membri de sindi
cat - adunările grupelor sindicale şi ale organizaţiilor sindicale de secţii,
adun�rile generale, conferinţele şi plenarele sindicatelor, precum şi intreaga
activitate pe care o desfăşoară organele sindicale, zi de zi, cu oamenii muncii,
folosind o mare complexitate de forme şi mijloace.
Hotărtrile luate de Congresul U.G.S.R., adoptarea statUJtelor proprii ale
organizaţiilor sindicale, atragerea mai largă a oamenilor muncii care lucrează
nemijlocit in produqia materială şi spirituală in organele lor de conducere,
mutarea centrului de greutate al activităţii sindicale in intreprinderi şi insti
tuţii, la locul de muncă, au creat cadrul necesar manifestării largi a demo
craţiei muncitoreşti, tntărirea autonomiei sindicatelor, dezovltarea initiativei
masei membrilor de sindicat şi atragerea lor la rezolvarea problemelor con9trueţiei sodaliste in patria noastră.
Pornind de la realiro.tea obiectivă că oamenii muncii din România au o
calitate dublă - aceea de producători şi in acelaşi timp de proprietari ai
mijloacelor de producţie, că tn ultimă instanţă ridicarea nivelului de trai
material şi cuhural al celor ce muncesc depinde de sporirea volumului produc
ţiei materiale, sindicatele plasează in centrul muncii lor infăptuirea sarcinilor
din domeniul economic. Ingrijindu-se de participarea maselor de oameni ai
muncii la elaborarea şi infăpruire.a planurilor de dezvoltare

a economiei

naţionale, sindicatele stimulează prin aqiuni proprii aplicarea măsurilor de
organizare superioară a produqiei şi a muncii tn vederea valorificării dt
mai depline a resurselor interne, privind sporirea producţiei şi a productivităţii
muncii, folosirea completă a capacităţilor de produqie şi a timpului de lucru,
reducerea consumurilor specifice şi a cheltuielilor de producţie, creşterea caii-
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tăţii produselor. Un loc de frunte in ansamblul preocupărilo r sindicatelor H
ocupă :activitatea de educare a maselor in spiritul unei inalte atitudini faţă
de muncă, întărirea ordinei şi disciplinei in producţie, apărarea şi dezvol
tarea proprietăţii obşteşti, a avuţiei naţionale.
Ele militează pentru promovarea progresului tehnic, participă la acti
vitatea de pregătire şi perfecţionare a cadrelor de muncitori, ingineri şi teh
nicieni, desfăşoară o intensă activitate de informare şi propagandă tehnica
economică, dezvoltă activitatea de masă de invenţii şi inovaţii.
Ca organizaţii de masă ale oamenilor muncii din intreprinderi Şl msti
tuţii, sindicatele consideră ca una din indatoririle lor de bază participarea
efectivă la tnfăptuirea politicii partidului şi statului nostru, de ridicare con
tinuă a nivelului de t11ai, a bună!>tării tuturor celor ce muncesc. In acest
sens, sindicatele organizează controlul obştesc-muncitoresc a'supra respectării
normelor de protecţia muncii, asigură trimiterea oamenilor muncii şi :a fami
liilor lor la odihnă şi tratament, contribuie la elaborarea legislaţiei muncii.
Ele işi spun cuvintul la stabilirea obiectivelor cu caracter social şi cultural
construite din fondurile statului, la definitivarea şi realizarea măsurilor pri
vind tmbunătăţirea sistemului de salarizare, premiere şi normare a muncii, la
stabilirea şi respectarea timpului de lucru, se preowpă de modul in care se
asigură ocrotirea sănătăţii celor ce muncesc, igiena muncii, urmăresc aplica
rea justă a legislaţiei de asigurări sociale şi pensii, funcţionarea cantinelor,
căminelor, creşelor şi a altor instituţii cu caracter social.
T o v a r ă ş i,
Făurirea societăţii socialiste multilateral dezvoltate, etapă in care se
găseşte ţara noastră, necesită creşterea rolului activităţii conştiente, de cunoaş
tere şi aplicare creatoare a legilor obiective, dezvoltarea continuă, perma
nentă a conştiinţei socialiste a maselor de oameni ai muncii, a intregului
popor.
In concepţia partidului nostru, obiectivul suprem al noii societăţi, scopul
final spre care ţinteşte intregul angrenaj de transformări sociale este for
marea omului nou, cu un larg orizont de cultură, cu o inaltă conştiinţă
socialistă. In acest spirit de profund umanism a abordat partidul nostru, în
documentele elaborate in vară şi la Plenara din 3-5 noiembrie a.c., proble
mele imbunătăţirii activităţii ideologice.
Imponanţa excepţională a Plenarei C.C. al P.C.R. constă in faptul că
în magistrala expunere a tovarăşului Nicolae Ceauşescu au fost supuse unei
analize aprofwtdate o serie de probleme principiale, de mare semnificaţie teohttps://biblioteca-digitala.ro
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retică şi practică privind evoluţia viitoare a societăţii noastre şi perfecţio
narea în toate domeniile sale a organismului social socialist.
Hotăririle Plenarei C.C. al P.C.R . din 3-5 noiembrie a.c. cu privire
la programul Partidului Comunist Român pentru îmbunătăţirea activităţii
ideologice, ridicarea nivelului general al cunoaşterii şi educaţia socialistă a
maselor, aşezarea relaţiilor din societatea noastră pe baza principiilor eticii şi
echităţii socialiste şi comuniste primite cu vie satisfacţie şi deplină adeziune
de clasa muncitoare, de întregul nostru popor, stau la baza întregii activităţi
pe care o desfăşoară sindicatele În acest domeniu şi vor determina o creştere
substanţială a contribuţiei lor la ridicarea conştiinţei socialiste :a oamenilor
muncu.
Participînd la procesul de formare şi de dezvoltare a conştiinţei socia
liste, în raport cu cerinţele actualei etape de dezvoltare a ţării, sindicatele
militează consecvent pentru răspîndirea şi însuşirea de către masele de oameni
ai muncii a politicii interne şi externe a pa,rtic' Jlui şi statului nostru, cuhivă
în rîndul membrilor lor devotamentul neţărmurit faţă de patrie, faţă de
cauza socialismului, educă pe cei ce muncesc în spiritul internaţionalismului
socialist, al solidarităţii de clasă cu oamenii muncii din întreaga lume. Ele
"
organizează acţiuni complexe de informare şi înarmare a maselor cu hotă
rîrile de partid şi de stat, cu cunoaşterea legilor ţării, contribuie la lărgirea
orizontului lor ştiinţific, de cultură generală şi profesională, desfă şoară o
amplă activitate pentru combaterea fenomenelor şi manifestărilor retrograde,
cultivă şi stimulează atitudinea nouă, socialistă faţă de muncă, trăsăturile
etice înaintate, de comportare civilizată în familie şi societate.
In desfăşurarea 'activităţii politice şi cultural-educative, sindicatele dis
pun de o importantă bază materială, de o largă reţea de cluburi, case de
cultură, biblioteci şi ,alte instituţii educative, de un mare număr de formaţii
şi cercuri de amatori, de un bogat material modern de practică culturală,
c:are trebuie să fie folosite în aşa fel încît să sporească, În mod substanţial,
capacitatea şi forţa de influenţare a sindicatelor asupra formării şi dezvol
tării conştiinţei socialiste a maselor de oameni ai muncii.
După cum cunoaşteţi, în prezent, pe baza hotărîrii Comitetului Executiv
al Consiliului Central, în întreaga ţară se desfăşoară adunările de dări de
seamă şi alegeri ale organelor sindicale din întreprinderi, instituţii şi comune.
Alegerile au o importanţă deosebită pentru mişcarea sindicală, fiind prima
acţiune de acest fel după Plenara C.C. al P.C.R. din 1 0- 1 1 februarie a.c.
şi Congresul U.G.S.R., care au stabilit sindicatelor un rol şi noi atribuţii,
de esenţă superioară, ridicînd funcţia lor socială la nivelul cerinţelor edifi
cării societăţii socialiste multilateral dezvoltate.
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Jnsemnătatea deosebită a acestui eveniment în viaţa sindicatelor rezultă
mai ales din faptul că alegerile se desfăşoară în climatul tonic al marii efer
vescenţe politice şi al puternicului entu7iasm În munoă generat de aplicarea
în viaţă a programuLui adoptat de Plenara C.C. al P.C.R. din 3-5 noiem
brie a.c., strălucit conturat În expunerea de înaltă valoare teoretică şi prac
tică a secretarului general al partidului, tovarăşul Nicolae Ceauşescu. De
asemenea, acţiunea de dări de seamă şi alegeri sindicale are loc după ce
forul suprem al ţării, Marea Adunare Naţională, a adoptat legea cu privire
la planul cincinal de dezvoltare a economiei naţionale pe anii 1 971-1 975,
cît şi alte legi de mare importanţă, la înfăptuirea cărora sindicatele sînt
chemate să-şi aducă o contribuţie activă.
Iată de ce acest eveniment important din viaţa sindicatelor noastre trebuie
să constituie un prilej deosebit de organizare şi unire :a eforrturilor clasei
muncitoare În vederea înfăptuirii programului elaborat de Congresul al X-lea
al P.C.R. Perfecţionîndu-şi munca, îndeplinind tot mai bine rolul şi atribu
ţiile cu care au fost investite, sarcinile ce revin sindicatelor în etapa actuală
vor contribui nemij locit la progresul multilateral şi rapid al patriei noastre
socialiste.
T o v a r ă ş i,
În activitatea lor pe plan internaţional, sindicatele din ţara noastră mili
tează cu consecvenţă pentru înfăptuirea politicii Partidului Comunist Roman
de dezvoltare a legăturilor de prietenie frăţea�că cu ţările socialiste, de lăr
gire a relaţiilor de coope�are cu toate statele lumii, indiferent de orinduirea
lor socială, politică bazată pe principiile respectării independenţei şi suvera
nităţii n aţionale, egalităţii în drepturi, neamestecului În treburile interne,
avantajului reciproc.
Punînd la baza relaţiilor lor externe aceste principii şi militînd pentru
înfăptuirea lor, sindicatele din Romania întreţin legături de prietenie şi coo
perare cu organizaţii naţionale sau de ramură din 1 1 0 ţări de pe toate con
tinentele lumii.
ln atenţia _sindicatelor stă grija permanentă pentru Întărirea şi dezvol
t; uea legăturilor multilaterale cu sindicatele din toate ţările socialiste de care
ne leagă ideologio. şi scopurile comune, comunitatea de orînduire socială.
Dezvoltarea continuă a relaţiilor cu sindicatele din aceste ţări corespunde
Întru totul intereselor ţărilor noastre, Întăririi sistemului mondial sociaJl ist,
creşterii presti giu lu i socialismului în lume.
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Şi în continuare sindicatele din ţara noastră dezvoltă neintrerupt legătu
rile cu sindicatele din ţările capitaliste, în curs de dezvoltare şi coloniale,
indiferent de afiliere, preoum şi cu cele autonome, în gcopul întăririi unităţii
de acţiune şi a solidarităţii internaţionale a oamenilor muncii tn lupta pen
tm apărarea intereselor v i tale, pentru pace şi progres social.

T o v a r ă ş i,
Astăzi, dnd se implinesc 50 de ani de la Congresul sindicatelor ţinut

la Braşov, putem afirma cu mîndrie că cele mai îndrăzneţe visuri şi năzuinţe

pentru care au luptat şi s-au jertfit cei mai buni fii ai clasei muncitoare, au
fost îndeplinite în anii socialismului. Poporul român, devenit stăpîn pe des

tinele sale, a asigurat victoria definitivă pe pămîntul partriei a celei mai

înaintate orînduiri - sociertatea socialistă - , munceşte şi făureşte o viaţă
nouă În ţa�a sa liberă şi suverană.
Creşterea continuă a capacivăţii organizatorice a sindicatelor, participa
rea lor tot mai activă la profundele t�ansformări care au avut loc în ţara
noastră, se datoresc în primul rînd faptului că ele s-au călăuzit neabătut
după înd rumările şi indicaţiile preţioase ale Partidului Comunist Român,
ale secretarului său gene�al, tovarăşul Nicolae Ceauşescu. Prin munca pusă
în slujba cauzei socialismului, sindicatele s-au dovedit un sprijin de nădejde
al partidului în opera de edificare a noii societăţi, au dştigat stima şi încre
derea întregului nostru popor.
A vînd la bază orientarea limpede dată de conducerea partidului prin

documentele Plenarei C.C. al P.C.R. din 1 0-1 1

februarie a.c., hotărîrile

adoptate de recentul Congres al U.G.S.R., sindi,catele din ţaTa noastră tşi

fac un titlu de cinste din hotărîrea lor de a acţiona cu toată capacitatea

şi

energia lor creaJtoare pentru organizarea şi unirea eforturilor clasei munci
toare, a tuturor oamenilor muncii în vederea înfăptuirii cu succes a pro

gramului elaborat de Congresul al X-lea al partidului nostru, pentru ridi

c a rea patriei pe trepte tot mai înalte de civilizaţie, progres social şi bună
stare, pentru făurirea societăţii socialiste şi comuniste tn Republica Socialistă
România.
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JAHRE SEIT DEM GE\VERKSCHAFTSKONGRESS IN BRAŞOV
(KONSTADT) IM OKTOBER 1 92 1
(ZUSAMMENFASSl!NG)

Auf dem ersten allgemeinen Kongress der Gewcrkschaften aus Rumănien,
cler in Braşov (Kronstadt) im Oktober 1921 abgehalten wurde, kamen Ver
treter aus allen Landesteilen zusammen. Der Kongress

n ahm

die

von

der

Rumănischen Kommun istischen Partei empfohlene und untersti.itzte taktische
Ausrichtung an. Als oberster Grundsatz der Gewerkschaftsbewegung wird im
Allgemeinen Statut cler vereinigten Gewerkschaftsbewegung, das auf diesem
Kongress beschlossen wurde, cler Klassenkampf bezeichnet.
Die gegen die Gewerksdhaften

gerichteten

Umeridruckungsmassnahrr.en

bedeuteten eine Schwăchung cler A rbeiterbewegung.
Die hohen Zielsetzungen, fUr die die Gewerkschaftsbewegung gekărnpft
hat, haben ihre volle Verwirklichung in den Jahren des sozialistischen Aufbaus
erfahren. Die Gewerkschaften

haben

als Massenorganisationen aller Ange

stellten Rumăniens eine grosse Bedeutung. Die Gewerkschaften biilden dcn orga
nisatorischen Rahmen fUr die Teilnahme der Wcrktătigen an cler Verwirkli
chung aller Aufgaben des sozialistiscihen Aufbaus.
Die Verbiooungen zu den auslăndischen Gewerksohaften - insbesonderc
zu denen der sozialistischen Lander - werden gepflegt und verstărkt, um
die internationale Solidarităt der Werktitigen zu fordern.
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SINDICATELE DIN IROMANIA îNTRE CONGRESELE
DE LA BRAŞOV ŞI CEL DE LA CLUJ ( 1 9 2 1 -1 923)
de M. C. STANESCU

Ca:drul organizatoric şi programatic stabilit de Congresul sindical de la
Braşov din 20-23 octombrie 1 9 2 1

a impulsionat la maximum activitatea

organizaţiilor profesionale din toată ţara ale clasei noastre muncitoare in
cîteva direcţii vitale atit pentru proletariat, cît şi pentru alte categorii de
salariaţi. Realizarea deplinei unităţi sindicale pe plan naţional, consolidarea
celor existente şi crearea de noi sindicate, lupta h{)tărită şi unită contra terorii
antimuncitoreşti,

pentru

drepturi

şi

libertăţi

democratice,

apărarea

fermă,

prin luptă deschisă şi organizată, a intereselor materiale ale muncitor�mii,
lupta impotriva ofensivei patronale,

iată numai

citeva

din

domeniile in

care sindicatele şi-au făcut simţită prezenţa activă şi eficientă in perioada
scurtă, dar plină de acţiuni eroice, dintre Congresul de la Braşov şi cel
de la Cluj, din 1 6 - 1 8 septembrie 1 923. în fruntea a:cestor acţiuni şi lupte
au stat comuniştii, cei mai hotădţi apărători ai intereselor proletariatului şi
poporului român. Chemările lor, clare, pătrunse de o înaltă responsabilitate
faţă de problemele majore ,de destinul clasei muncitoare, au găsit de la ince
put un larg ecou indeosebi jos, in rindul sindicatelor. Exemplul lor mobili
zaoor a fQst insuşit

de

muncitorii sindicalişti, care vo r determina organele

conducătoare ale celor două centre sindicale să treacă de la vorbe la fapte,
să realizeze cerinţele majore ale vremii .
Comuniştii cucereau sindicatele pas cu pas, cu răbdare şi perseverenţă.
După Congresul de la Bra�ov, Comisia generală sindicală, care reunea
sindicate din intreaga ţară, işi intensifică activitatea de organizare a luptei

hotărite contra ofensivei patwnale ce ia amploare in 1 922. ln fruntea mun

citorimii greviste stau comuniştii, care imprimă acţiunilor un caracter com
bativ şi organizat. Numeroasele greve deolanşate în prima jumătate a anului
1 922, printre care unele de amploare, ca cele ale muncitorilor forestieri din
T1rgu Mureş (7 februarie

-

31 martie) şi Piatra Neamţ (iunie), ale meta-
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lurgiştilor din Cîmpina (aprilie), Braşov (mai) şi Satu Mare (iunie), ale lucră
torilor portuari din Brăila (aprilie). ş.a., în ciuda terorii şi a prigoanei se
încheie cu victoria totală sau parţială a muncitorimii, cu însemnate sporuri
de salarii, cu încheierea unor conuracte colective avantajoase pentru grevişti.
ln perioada care a urmat Congresului de la Braşov, datorită muncii poli
tice desfăşurate de comunişti la diferite nivele, chemărilor inflăcărate făcute
la întruniri, prin presă şi manifeste, comisia de unificare, alcătuită din dte
patru reprezentanţi ai celor două centrale, se întruneşte tot mai des şi dis
cută una din problemele majore: desăvîrşirea unităţii dintre sindicatele apar
ţinînd celor două centrale. La rîndul lor, sindicatele, aflate în plin proces
de reorganizare şi de extindere, precum ş i organele regionale constituite, for
mulează cu claritate şi hotărîre cererea de a se realiz,a definitivarea unităţii
sindicale. Marile şi numeroasele întnmiri de protest contra terorii, a inten
tării procesului din Dealul Spirii nu numai că erau terenul manifestării ace
loraşi năzuinţe, dar au constituit deja cadrul unde clasa muncitoare a dat
o mare bătălie politică în deplină unitate.
In această atmosferă efervescentă, se ţine la Cluj, in zilele de 25-26
martie 1 922, o nouă şedinţă a comisiei de unificare, care a hotărît convo
carea Congresului general al sindicatelor din România, la 4 iunie 1 922, la
Sibiu. Totodată, s�au stabilit ordinea de zi, modul de reprezentare şi o serie
de detalii privind ţinerea congresului. Discutarea problemelor ce trebuiau
ridicate în faţa congresului, alegerea delegaţiilor au scos cu pregnanţă tn evi
denţă uriaşa importanţă a desăvirşirii unif�cării pe plan naţional. Aceste dez
bateri, ca şi congresul Însuşi, au fost o pagină constructivă a istoriei mişcării
muncitoreşti. Faţă de cerinţa majoră a timpului, toate curentele politice au
trecut peste punctele de vedere care le deosebeau. Evidenţiind importanţa
pe care comuniştii o .acordau congresului de la Sibiu, .,Socialismul" din 4 iu
nie 1 922, organul central al Partidului Comunist Român, scr�a că "de hotă
rîrile care se vor lua acum la Sibiu depinde mai mult dedt forma viitoare
a organizării, depinde însăşi existenţa sindicatelor . . . El va trebui să aducă
fn toate părţile o împrospătare a vieţii sindicale, un impuls de jos tn sus,
care să aducă sînge proaspăt muncitoresc în vinele organizaţiei".
Subliniind imponanţa deosebită a congresului de la Sibiu, sarcinile mari
ce stăteau în faţa sindicatelor, manifestul Consiliului general, intit.ulat Către
muncitorimea din întreaga ţară, difuzat la 1 2 iulie 1 922, scria: "Clasa mun
citoare, sătulă de atîta vrajbă, împinsă de nevoia mare de organizare pe
care o reclamă lupta contra capitalului, analizind in congres această ches
tiune şi trecind peste orice consideraţiuni, a înfăptuit la Sibiu unitatea com
pletă a mişcării sindicale, astfel că de la această dată întreg proletariatul din
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Romania se găseşte grupa� sub scutul unui singur organ central sindical, care
zi cu zi, independent de curente şi fracţiunile politice, va îndruma şi con
duce destinele organizaţiilor sindicale către emanciparea economică de sub
tutela claselor stăpînitoare" 1•
Teama pe care guvernul, clasele exploatatoare o simţeau faţă de creşte
rea în amploare a mişcării sindicale, în care comuniştii deţineau poziţiile
cele mai impo!'1tante, de forţa ei în urma desăvîrşirii unificării, iese în evi
denţă şi prin f1aptul că la 4 iunie, deci în ziua deschiderii congresu1ui, C. G.
Mîrzescu - ministrul muncii - s-a grăbit să anunţe urgent congresul prin
tr-o telegramă despre acordarea amnistiei celor implicaţi în procesul din
Dealul Spirii.

După congresul sindical de la Sibiu, cu forţe sporite şi unite, clasa mun
citoare acţionează ou şi mai multă hotădre şi forţă împotriva ofensivei patro
nale şi a terorii, pentru apărarea intereselor sale politice şi economice. Un
rol imponanrt în această direcţie l-a avut partidul comunist care, după am
nistie, păşeşte cu hotărîre la reorganizarea şi consolidarea rîndurilor pro
prii, dar şi pentru organizarea şi conducerea acţiunilor clasei muncitoare. Se
relevă un impresionant proces de organizare în sindicate şi, paralel, se des
făşoară ample bătălii de clasă, în care prestigiul comuniştilor creşte zi de zi.
Intre 7 şi 30 august se desfăşoară una din cele mai mari şi comhative lupte
greviste din aceşti ani, cea a metalurgiştilor de la "Astra" - Arad, la care
iau pane aproape 4 000 de proletari. Greva de la Arad, condusă de comu
nişti şi desfăşurată pe bază de front unic, s-,a încheiat cu sporirea sala·riilor,
cu promisiunea înscrisă in noul contract colectiv de a li se îmbunătăţi con
ditiile de muncă. Ea a demonstmt forţa solidarităţii proletare; a arătat clase
lor exploatatoare că nu vor putea trece nestingherite la ofensiv·a generală
împotriva nivelului de trai al muncitorimii.
Pagini de înălţător eroism proletar, sub conducerea comuniştilor, au în
scris în continuare şi alte categorii de muncitori din diferite centre ·ale ţării.

Sute şi sute de tipografi din Bucureşti au luat parte !ta grevele de la
.,Universul.. (decembrie 1922 - ianuarie 1 923), de la "Cultura naţională"
(aprilie), " :\devărul• (septembrie 1 923).

Una din cele mai mari greve din 1 923 a avut loc pe Valea Mureşului,
Între 23 martie şi 1 8 aprilie. Peste 4 000 de muncitori forestieri din regiune
au intrat În grevă, certnd sporirea salariilor, ziua de lucru de opt ore şi
alte revendicări, care, datorită abnegaţiei dovedite de greviştii conduşi de
1 Doc11mente din istoria partidKIKi comKnut �i a mişcdrii m11ncitore�ti re"ol11ţionare din
Rom4nia, 1 921-1924, Bucureşti, Edit. politicA, 1970, p. 260.
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comumştn ce activau În puternicul lor sindicat, atll fost cucerite şi înscrise
in noul contract colectiv.
Formulind aproape aceleaşi revendicări, alţi 4 000 de muncitori de dife
rite profesii din Timişoara , membri ai sindicatelor şi neorganizaţi au intrat
în grevă în aprilie 1 923. Condusă cu fermitate de comunişti, greva s-a
încheiat ou victoria muncitorilor timişoreni.
Alte tnsen1nate lupte greviste duc în pritnăvara anului 1 923 şi nlunci
torii metalurgişti de la "Schiel" Braşov, din Sibiu, Tîrgu Mureş şi Bucureşti.
In peisajul grevist al acelor ani, un loc deosebit il ocupă marea bătălie
de clasă a muncitorilor metalurgişti de la uzinele " Lemaître" din Bucureşti
care a avut loc în lunile iunie-iulie 1 923. Dispunînd de un puternic nucleu
comunist, de sprijinul secţiunii Bucureşti a P.C.R. şi chiar a unor membri ai
conducerii partidului, după o lună de lupte îndîrjite cu patronatul şi autori
tăţile represive, acest detaşament al proletariatului bucureştean a ieşit Vic
torios. Revendicările formulate şi cîştigate au fost apoi incluse În noul con
tract colectiv.
Cele cîteva lupte greviste amintite, la care trebuie adăugate alte zeci şi
sute de o importanţă mai mică, numeroasele întruniri publice unde munci
torimea condamna teroarea antimuncitorească şi cerea îmbunătăţirea condi
ţiilor de viaţă şi de muncă, au făcut dovada vie a forţei organizate şi unite
a proletariatului roman. Ele au constituit tot atîtea împotriviri soldate în
general ou succes tmpotriva ofensivei patronale, terorii albe din România. Ele
poartă pecetea suflului nou pe care tînărul partid comunist îl aducea în
lupta de clasă, în organizarea profesională a clasei noastre muncitoare. Rezul
tatele acestor bătălii de dasă, ca şi a multor altora, atitudinea dîrză, revolu
ţionară a comuniştilor ,a făcut să crească enorm prestigiul acestora. Sindi
catele din România deveneau tot mai mult o reduJtă comunistă.
In aceste împrejurări istorice, cînd valul sporit de teroare a organelor
de stat şi ofensiva patronală se loveau de dîrzenia în luptă a clasei munci
toare din România, s-a anunţat ţinerea în luna august a unui nou congres al
sindicatelor din România. Problema luptei pe b ază de larg front unic împo
triva exploatăTii, pentru apărarea intereselor mo:rale şi materiale ale munci
torimii, ridicată cu acuitate de comunişti, era de cea mai mare stringenţă în
vara anului 1 92 3 şi trebuia dezbătută amplu la viitorul congres. Dar eviden
ţierea spiritului revoluţionar imprimat de comunişti luptelor greviste, acti
vităţii generale a sindicatelor au determinat elementele oportuniste din con
ducerea Consiliului geneml şi a Federaţiei Partidelor Socialiste, care simţeau
că le fuge trenul de sub picioare, să treacă la măsuri disperate, vizind sci
zionarea mişcării sindicale. Dintre toate probkmele deosebit de importante
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pe care congresul ar fi trebuit să le dezbată, ordinea de zi a fost subordo
nată ideii afilierii cu orice preţ la Federaţia Internaţională Sindicală de la
Amsterdam care, de fapt, însemna orientarea sindicatelor române spre prin
cipii şi metode reformiste şi înlăturarea cOinuniştilor din organele sindicale.
Deosebit de semnificativ a fost, în propaganda făcută de liderii reformişti,

Congresul sindical. O bătălie între socialism şi
bolşevism, publioat de Şerban Voinea în " Lumea nouă'' din 1 iulie 1 923.
articolul, intitulat sugestiv,

El nu aminteşte de ni,ci una din problemele vitale, arzătoare ce stăteau în
faţa clasei muncitoare, de politica

anticomunistă

a

guvernului libe11al,

declara solemn şi răspicat, în discordanţă cu realiuatea istorică:

ci

"Parolele

noastre să fie: Nici Wl comunist în viitoarea comisie generală. Intreaga miş

care sindicală la Amsterdam" . Iată, aşadar, exprimat succint şi clar scopul de
atins ce şi-1 propuneau elementele reformiste şi scizioniste pentru congresul
de la Cluj.

Partidul Comunist Român a răspuns acestei campanii scizioniste prin
tr-o vie activitate propagandistică pentru păstrarea unităţii sindicale. "Obiec
tivul nostru de atins în acest congres - se spunea în instrucţiunile Biroului
sindical al C.C. al P.C.R. din 1 0 iulie

1 92.\

-

trebuit> să fie : Unitatea miş

cării sindioale cu orice preţ" 2. De altfel, î ncepînd din IWla iunie, P.C.R.,
organul său central de presă, "Socialismul " , numeroşi comWlişti şi muncitori
sindicalişti, adversari hotărîţi ai sciziunii sindicale �i afilierii la Amsterdam,
desfăşurau o susţinută activitate în acest sens.
în ziua deschiderii congresului de la Cluj, "Socialismul" făcea un vibrant
apel la păstrarea unităţii sindicale. "Mergem la Cluj cum n-am fi vrut să
mergem - se spunea În articol. Am fi v rut să mergem la Cluj pentru a

încheia bilanţul acestor lupte trecute şi a ne opinti pentru luptele viitoare.

Consiliul general a vrut altfel. Din toate chestiunile de viaţă ce se ridică azi

cu o putere drăcească la ordinea de zi a vieţii omeneşti, nici una nu o vedem

pc ordinea de zi a congresului . . . La Cluj să mergem să clădim, iar nu să
dărîmăm . . .

Uniuatea

sindicală,

front

unic

muncitoresc ,

luptă

dîrză,

iată

drumul spre dezrobire" 3•
Aceeaşi atitudine o ia şi Uniunea Tineretului Socialist din România.
Zeci de sindicate din Bucureşti, Iaşi, Cernăuţi, Arad, Baia Mare, Con
stanţa, Braşov, Cluj, Oradea, Reşiţa, Timişoara, Tîrgu Mureş, Valea Mure
şului, Ploieşti şi din multe alte centre ţin întruniri şi adoptă moţiuni cerînd
2

8

Arhiva C.C. a l P.C.R. , fond 95 , dosar 1 193 , fila 1 9 .

Documente din istoria partidului comunist şi a mişcării muncitoreşti revo luţionare din
Romdnia. 1 92 1 - 1 924, Bucureşti, Edit. politică, 1970 , p. 5 26---5 27 .
35

-

Cumidan
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păstrarea unităţii sindicale şi ştergerea de pe ordinea de z i a congresului a
punctului privind afilierea la l nternaţionala de la Amsterdam.
În

pofida opoziţiei hotărîte a

maj orităţii

muncitorimii

organizate

în

sindicate, congresul s-a ţinut la Cluj în zilele de 1 6- 1 8 septembrie 1 923,
cu ordinea de zi anunţată iniţial.
Folosindu-se de metode brutale, străine spiritului şi organizaţiilor mun
citoreşti şi avînd spri j inul ·autorităţilor 1 ep resive prezente în sală, după dez
bateri îndelungate şi aprinse liderii social-democr a ţi au eliminat cu foqa pe
reprezentanţii sindicatelor revoluţionare şi cu mare greutate au obţinut o
infimă maj oritate pentru a declara o parte a sindicatelor din România afi
liate la Amsterdam, provocind, prin aceasta, sciziunea mişcării sindicale din
R omânia.
Sciziunea a însemnat o grea lovitură d ată din interior luptei clasei Jnun
citoare împotriva ofensivei patronalc, muncii de organizare în sindicate. Dar
ca n-a reuşit să diminueze rolul proletariatului, condus de partidul comunist,
în viaţa social-politică a României. Î n anii ce au urmat, au apăr•ut noi orga
nizaţii sindicale revoluţionare, care au dus mai departe flacăra nestinsă a luptei
de clasă . Şi chiar în sindicatele social-democrate comuniştii au fost totdeaun a
prezenţi. Ei au ştiut nu numai să

facă deosebirea Între muncitorii social

democraţi exploataţi şi dornici de luptă unită şi liderii reformişti. I storia
stă mărturie că aproape Întotdeauna în cîmpul luptei de clasă, răspunzînd
chemărilor înflăcărare ale comuniştilor, muncitorii - indiferent de orienta
rea lor politică - au acţionat cu hotărîre În front unic, pentru apărarea
i n tereselor lor de clasă exploatată, pentru apărarea intereselor intregului popor
ron·_ân, al cărui exponent fidel şi Înaintat erau.
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DiE GEWERKSCHAFTEN AUS RUMĂNÎEN
ZWISCHEN DEN KONGRESSEN VON BRAŞOV
(KRONSTADT)
192 1 UND CLUJ (KLAUSENBURG)
-

1923

(ZUSAMMENFASSUNG)

Auf Grund eingehender Forschungen tmd dutch objektiv-wissenschaft
liche Interpretationen schildert cler Verfasser einen der fruchtbarsten Zeitab
schnitte aus der Tătigkeit der Gewerkschaf,ten in Rumănien.
Die Arbeit hebt clic revolutionăre Tătigkeit cler Rumănischen Kom
munistischen Partei zwecks organisatorischer Starkung cler Gewerkschaften
hervor, sowie auch fiir deren Ausrichtung auf die konsequente und ent
schlossene Verteidigung der materiellen und beruflichen Interessen des rumăni
schen Proletariats. Das Ergebnis dieser umfassenden Tătigkeit der Kom
munisten und zahlreicher rcvolutionărer Gewerkschaftsaktivisten war die Ver
wirk lichung cler gewerkschaftlichen Einheit im Landesmassstab auf dem Ge
werkschaftskongress von Sibiu (Hermannstadt), vom 4 .-7 . Juni 1 922. Mit
geeinten Krăften entfaltete die Arbeiterk1asse in den Jahren 1 922- 1 923 eine
Reihe von grossen klassenkămpferischen Aktionen, die mit ganzlichen oder
teilweisen Siegen des ProletariaJts beendet wurden. Die Kenf1Zleichen der
Streikbewegungen, ihre Bedeutung und ihre Ergebnisse wenden in cler Arbeit
ebenfalls dargestellt. Die Arbeit schliesst mit cler Schilderung der Umstănde
unter denen der Gewerkschaftskongress von Cluj (Klausenburg) vom 1 6.- 1 8.
September 1923 einberufen und a:bgehalten wurde.
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EVOLUŢIA MIŞCĂRII SINDICALE INTRE ANII

1923- 1933

de HERBERT R ABINOVICI

şi 10:\N

DON

După desfăşurarea la Cluj a Congresului sindicatelor din anul 1 923,
în faţa întregii mişcări sindicale din România se impunea cu necesitate rea
lizarea unităţii sale de acţiune, care să facă posibilă canalizarea luptei mun
citorimii, a forţelor sale împotriva exploatării capitaliste, pentru drepturi ii
libertăţi democratice. Acest imperativ se impunea cu atit mai mult cu cît,
în urma sciz.iunii din 1 923, din cei 8 4 de mii de membri ai sindicatelor,
·' 1 000 făceau parte din sindicatele uni tare, 28 5 00 erau membri ai sindica
telor afiliate la f.S.I. de la i1 msterdam, peste 1 8 000 participau la a.ctivi�atea
sindicatelor neafiliate, iar aproximativ 6 000 de muncitori părăsiseră rîndu
rile mişcării sindic,ale.
Partidul Comunist s-a adresat sindicatelor excluse în cadrul congresului
de la Cluj cu chemarea de a trece la refacerea cît mai grabnică a uni,tăţii
sindicale. Conducătorii sindicatelor excluse la Cluj şi ai acelor sindicate care
nu recunoşteau hotărîrile sale arbitrare s-au Întrunit la sfîrşitul lunii octom
brie 1 923 Într-o conferinţă în cadrul căreia pe bază de front unic (parti
cipau comunişti, socialişti şi activişti sindicali fără de partid), s-a constituit
Consiliul General Unitar al Uniunilor şi sindicatelor unitare (C.G.S.U.), ceea
ce marca crearea Sindicatelor unitare revoluţionare. Este de subliniat că
această conferinţă a pus în faţa C.G.S.U., sarcina de a se conduce după ideea
că numai o mişcare sindicală unită poa� constitui o forţă capabilă să lupte
pentru apărarea drepturilor muncitorimii şi că numai o astfel de mişcare poate
realiza refacerea unităţii sindicale. A fost elaborat un manifest programatic
prin care sindicatele se declarau împotriva afilierii la vreun for internaţional.
Sindicatele unitare conduse de P.C.R. au reprezentat partea cea mai
înanitată a mişcării sindicale din ţara noastră în perioada în care au activat.
Partidul Comunis t a trimis în sindicate pentru a desfăşura munca politică
pe unii din cei mai buni militanţi ai săi, întărindu-şi şi prin intermediul sin
dicatelor unitar� în mod considerabil, legăturile sale cu masele largi de oa
meni ai muncii. Iniţial au fost reprezentate în Consiliul General, Uniunile de

https://biblioteca-digitala.ro

550

HER.BERT RABINOVIC! şi IOAN 00:-.;

Sindicat aparţinînd muncitorilor din industri'a lemnului, pielăriei, alimentară,
metalurgică, dar În lunile imediat următoare, cadrul componenţei C.G.S.U.
s-a lărgit i ncluzînd unele comitete regionale precum şi sindicatele din Bucu
reşti, Ploieşti, Braşov, Cîmpina, Tg. Mureş, Sibiu, Craiova, Timişoara, Arad,
Oradea, Galaţi, I aşi ş.a.
După ilegalizarea Partidului Comunist În anul 1 924, activitatea sindi
catelor unitare a fost mult îngreunată. Proclamarea, în luna decembrie a
acclui,aşi an, a Legii Mîrzescu, care îngrădea drepturile şi libertăţile demo
cratice şi al cărei ascuţiş era îndreptat împotriva P.C.R. şi a mişcării mun
citoreşti, revoluţionare printre care şi a sindicatelor unitare, a stîrnit proteste
�ehemente În rîndurile celor mai diferite categorii de oameni ai muncii.
Activitatea sindicatelor unitare pînă la interzicerea lor în anul 1 929,
deci aproximativ 5 ani, s-a desfăşurat în condiţiile perioadei de stabilizare
parţială şi vremdnică a capitalismului, perioadă de refacere şi creştere a
forţei de producţie exprimată printr-o Însemnată sporire a producţiei indus
triale ·a· României, a potenţialului industrial al ţării, prin diversificarea pro
ducţiei şi o substanţială creştere a rîndurilor proletariatului industrial . Pola
rizarea avuţiei sociale avea loc pe calca adîncirii exploatării clasei mun
citoare, a maselor ţărăneşti. Intărirea puterii economice şi politice a marelui
capital, accentuarea caracterului capitalist al ţării, erau Însoţite de intensifi
carea exploatării maselor muncitoare, de apăsarea fiscală care lovea În popu
laţia muncitoare, de restrîngerea libertăţilor democratice constituţionale şi de
reprimarea mişcării muncitoreşti revoluţionare.
Sindicatele unitare, ţinînd seama de toate aceste împrejurări, ancorate
puternic În masele muncitoare, receptive la situaţia socială şi economică a
muncitorimii, s-au aflat în aceşti ani În centml luptelor sociale manifestate
îndeosebi prin importante acţiuni greviste. Militantii sindicatelor unitare, din
tre care D. Grofu, Imre Aladar, Dan Ştefan, Coloman Miiller, Simo Geza şi
mulţi alţii şi-au adus contribuţia prin desfăşurarea unei importante munci de
p ropagandă şi agitaţie pentru organizarea muncitorilor, pentru pregătirea şi
desfăşurarea celor mai multe dintre acţiunile greviste ale acestora.
Cu toate că 1n perioada stabilizării relative mişcarea muncitorească era
în reflux revoluţionar, numărul acţiunilor de luptă ale clasei muncitoare s-a
menţinut ridicat. Potrivit datelor oficiale, în perioada 1 922- 1 92 8 au fost
decLarate în România 3329 de conflicte colective de muncă, la care au parti
cipat aproape 500 000: de salariaţi, 1 00 000 de muncitori fiind cuprinşi în
365 de greve. Acţiunile greviste şi conflictele coJective de m\lncă din anii
1 923-1 929 au dovedit jl.lSteţea politicii Partidului Comunist �omân de păs- ·
trare şi consolidare a unităţii de acţiune a· clasei muncitoare. In condiţiile
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grele ale i legalităţii, În ciuda tendinţelor scizioniste ale vîrfurilor reformiste

şi a manifestărilor �ectare şi stîngiste din propriile rînduri, P .C.R. a trebuit

să aplice o tactică elastică pentru îndeplinirea înaltelor îndatoriri de organi
zare şi de mobilizare la luptă unită a celor ce muncesc. Sindicatele unitare
activau intens pentru a lumina şi a cuceri masa muncitorilor în lupta pen
tru apărarea intereselor lor. Activitatea de zi cu zi se desfăşura şi pentru
atragerea membrilor sindicatelor reformiste pe linia luptei revoluţionare, în
�copul refa.c erii unităţii sindicale şi a înfăptuirii frontului unic. În aceşti
ani s-au desfăşurat importante aqiuni greviste, la organizarea cărora au fost
angajate cele mai bune forţe ale Sindicatelor unitare. Pe linia luptelor gre
viste amintim, printre altele, rolul sindicatelor unitare în organizarea grevei
muncitorilor metalurgişti de la fabrica "Phobus" din Oradea din mai-iulie
1 927, În timpul căreia s-au obţinut rezultate considerabile în aplicarea tac
ticii de front unic. La sediul Sindicatelor unitare din localitate, În vederea
organizării şi conducerii grevei, muncitorii au ales un comitet de grevă în
care erau cuprinşi atît cei organizaţi în aceste sindicate, cît şi cei din sindi
catele afiliate la Amsterdam. A fost organi2at un pichet de grevă şi o casă
de ajutor pentru această grevă, care după 7 săptămîn i s-a terminat cu o
victorie a muncitorilor de la "Phobus". Menţionăm de asemeni, rolul sindi
catelor uni,tare în desfăşurarea unor asemenea greve, ca cea a muncitorilor
forestieri din Valea Mureşului, (iunie 1 928), a muncitorilor metalurgişti de la
I ndustria Sîrmei - Cîmpia Turzii, a muncitorilor metalurgişti de la Reşiţa
( 1 928), a minerilor de la Anina ( 1 928) şi altele. Sindicatele unitare din Bra
şov s-au manifestat activ în organizarea unor greve În Întreprinderile ora
şului, precum şi În direcţia ajutorării morale, materiale, juridice a greviş
l ilor din alte centre industriale. Un comitet local de ajutorare a Sindicatelor
unitare s-a creat în anul 1 926 la Braşov, care în decursul anilor, a strîm
ajutoare În valoare de zeci de mii de lei, fonduri provenite din cotizaţii,
donaţii, liste de subscriptie, toate acestea fiind predate în scopul ajutorării
militanţilor forestieri din Valea Mureşului. Sindicatele oraşului Braşov (centru
de veche tradiţie revoluţionară în care activau muncitori români, germani,
maghiari şi de alte n aţionalităţi) au votat şi transmis noţiuni de solidaritate
cu lucrătorii din Valea Mureşului. (In anii 1 922-1 929, sediul sindicatelor
unitare din Braşov, se afla În str. Roşiorilor, nr. 24).

In legătură cu activitatea la Braşov a sindicatelor unitare, notele Sigu
ranţei consemnează multiple şi variate forme ale luptei acestor organiz,aţii,
care au căzut adesea în obiectivul urrnăririlor agenţilor. Printre acestea men
ţionăm că la 1 1 august 1 924, la Clubul Sindicatelor din Braşov şi la Clubul
Socialist din aceeaşi localitate au fost operate descinderi, organele represive
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menţionind că aceste instituţii propagau idei revoluţionare, comuniste şi că
descinderile s-au încheiat prin confiscarea a n umeroase zia·re muncitoreşt i :
" Constructorul" , "Lupta Socialistă" , "Munkas " , ,,Vihigossag" ş i a ltele.
Este evident un merit deosebit al activităţii p olitice şi organizatorice a sin
dicatdor u - itare f31ptul că marea majoritate a grevelor amintite s-au incheiat
prin obţinerea revendicărilor cerute de muncitori.

In urma acestor acţiuni

greviste, Uniunea Generală a Industriaşilor din România a fost silită să ela
boreze un contract co!ectiv "tip" pentru intreprinderile din unele ramuri,
astfel că in anii

1 922-1928
5 32 780

tive, care au cuprins

s-au incheiat peste

1 600

de contracte colec

de muncitori, cont'racte prin care principalele

revendicări ale muncitorilor au fost recunoscute de patroni . Ca urmare

a

luptelor muncitoreşti din aceşti ani, în focul cărora s-a mers pe linia reali
ză·r ii in multe întreprinderi a frontului

unic, cercurile guvernante au fost

nevoite să renunţe la acţiunile de m ilitarizarc a unor intreprinderi ale sta

tului, la introducerea mncii forţate ş isă adopte măsuri legislative În direc
ţia protecţiei muncii,

plăţtii concediilor, rcpausului

săp tămînal,

asigurărilor

sociale etc. Au fost de asemeni legiferate contractul colectiv şi regimul de

8

ore .de muncă.
Dar cu toate aceste suocese era evident că exista;u incă reale posibili

tăţi pentru ca sindicatele să ducă o luptă cu ma:i mult succes pe linia dobin
dirii dt mai multor revendicări ale m aselor muncitoare. Cauza acestor insu
ficienţe constă in aceea că, pe lîngă teroarea o rganel or represive, se mani
festa şi lipsa de acţiune a clasei muncitoare, se menţineau disensiunile serioase
in cadrul conducerilor organizaţiilor politice şi profesionale ale clasei mun
citoare.
Este demn de amintit efortul făcut de sindicatele unitare în aceşti ani pe
linia reat! izării unei apropieri cu întreaga mişcare sindic·a lă. Imediat după con
stituire, sub indrumarea Partidului Comunist sindicatele unitare au inceput ac
ţiunea pentru refacerea unităţii sindicale. In acest sens, C.G.S.U. s-a adresat
Consiliului Sindicatelor cerînd ca acesta să anuleze hotărîrile adoptate la Cluj
şi să accepte constituirea unui comitet comun pe bază de paritate, care să
convoace un nou congres. Aceste propuneri au fost reînnoite În martie

1 925

de Conferinţa sindicatelor unitare, dar răspunsul a fost din nou negativ.
In această situaţie, realizarea frontului unic de j os era alternativa spre înfăp
tuirrea căreia s-a trecut sub conducerea P.C.R. In august
Consiliului

generala!

sindicatelor unitare ca:

1 925,

membri ai

Colornan Miil ler,

Constantin

Trandafire90U , Ştefan Velcescu, au fost arestaţi şi repuşi În libertate numai
în urma unor p uterni-ce presiuni ale maselor. Autorităţile au oprit în mod

samavolnic desfăşurarea lucrărilor congresulu i sindical început la Sibiu la
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20 februarie 1 927. Prigoana burgheziei ţintea spre dizolvarea sindicatelor
uni tarc.
ln anul 1 929, odată cu intrarea României în criza economică, s-a înteţit
şi ofensiv-a patronală împotriva maselor muncitoare, ceea ce a determinat
ridicarea muncitorimii la luptă cu o deosebită vigoare. încă de la începutul
anului 1 929, În marile centre muncitoreşti ale României, puternice demon
straţii însoţite de greve, Întruniri, vesteau apropierea unor lupte de clasă tot
mai viguroase, tot mai active. Se cerca Întărită munca În sindicate, În care
scop -se impunea convocarea unui congres care să treacă la stabilirea unor
măsuri din cele mai eficiente pe linia unificării mişcării sindicale şi a trans
formării sindicatelor din ţară în puternice organizaţii de masă. Dezvoltării
sindicatelor i se impunea un ritm extrem de rapid, care se poate exemplifica
şi prin aceea că în numai cîteva luni din anul 1 928 şi pînă În aprilie 1 929,
cifra membrilor sindicatelor unitare indica o creştere de 40°/o.
Această masivă creştere a rîndurilor sindicatelor revolutionare indica şi
un masiv sprijin acordat luptei pentru unitate în rîndurile sindicatelor.
Unul din cele mai importante momente din istoria sindicală a acestor
ani, l-a constituit Congresul sindicatelor unitare din aprilie 1 929. Lucrările
acestuia au început la data de 2 aprilie În sala fabricii de bere din Timişoara.
Militantul mişcării sindicale, D. Grofu, a fost ales ,preşedinte al congresului.
Tn ceea ce priveşte organizarea propriu-zisă a acestuia, C. Mtiller relata mai
tîrziu că "Deoarece sala cea mare a căminului muncitoresc din Timişoara nu
era suficientă pentru marele număr de dcle ga�i ce urmau să sosească la congres,
am reuşit să inchiriem sala fabricii de bere din oraş" .
L a lucrările acestui Însemnat congres au participat peste J S O de delegaţi
reprezentanţi ai organului central al sindicatelor unitare, ai comisiilor locale
sindicale, ai celor 234 de sindicate, ai secţiunilor de tineret şi femei ale sindi
catelor, ,precum şi delegaţi ai muncitorilor ncor g anizaţi din fabrici şi uzine români, ma�hiari, germani şi de alte naţionalităţii. Pe ordinea de zi figurau
1 9 puncte, între care examinarea tacticii de luptă, probleme organizatorice ale
mişcării sindicale, probleme aferente legislaţiei muncitoreşti ş.a., dar nu toate
acestea au putut fi dezbatute. Congresul a trasat sindicatelor unitare sarcina
de a se ocupa îndeaproape de organizarea şi conducerea grevelor, de a face din
mişcarea grevistă o armă puternlică de luptă �mpotriva politicii burgheziei de
intensificare a- exploatării maselor muncitoare. Congresul de la. Timişoara a
acordat o ·atenţie excepţio01ală re-stabilirii unităţ�i sindicale, considerată drept
chezăşia succesului . in . lupta pentru revendicări ecorromice şi - politice. Luînd
poziţie critică faţă de- sectarismul care · se manifesta:sc . în activitatea unora· din
membrii C.G.S.U. în problemele unităţii de acţiune, congresul şi-a însuşit .
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indicaţiile P.C.R. privind crearea frontului unic. Comitetele de fabrică create
pc baza acestui principiu, trebuiau să devină centre care să grupeze fără nici

o excepţie pc toţi muncitorii, indiferent de apartenenţa lor ,p olitică sau sin

dica lă, urmînd ca ele însele să devină un factor esenţial d e făurire

a

un�ităţii

mişcării muncitoreşti. Acest congres a însemnat pentru muncitori o mai puter
nică strîngere a rîndurilor, o mai hotărîtă luptă pentru cucerirea revendicărilor
generale �mediate ale clasei muncitoare. Lui D. Grofu, con gresul i-<a încredinţat
sarcina de preşedinte .al C.G.S.U.
Ca urmare a 1111ăsurilor luate de clasele dominante pentru ieşirea din
perioada crizei economice începută în anul

1 929, situaţia proletarilatului român,
.
a oamenilor muncii de la oraşe şi sate s-a înrăutăţit simţitor începînd din
acest an. Politica antipopulară a cl:aselor exploatatoare a provocat nemulţu
mirea maselor care s-au ridicat la l uptă pentru apărarea intereselor lor.
In tensificarea luptei proletariatului împotriv1a exploatării a evidenţiat ş1

mai p regnant necesitatea realizării unităţii de acţiune a clasei muncitoare ŞI
Î n acest sens un rol deosebit de Lmportant îi revenea mişcării sindicale.

După cum se ştie, În urma congresului de l a Ti1111işoara, guvernul naţional
ţărănesc a hotărît dizolvarea sindicatelor unitare, sub pretextul că acestea îşi
dcpăşiseră rolul lor de o rganizaţii profes.ionale. Ca urmare a acestor măsuri
antimuncitoreşti, s-au înrăutăţit condiţiile În care sindicatele unitarc trebuiau
să-şi desfăşoare activitatea. Unele dintre acestea au reuşit totuşi să-şi menţ;ină
existenţa legală .

O p:arte a membrilor sindicatelor unitare au intrat în sindi

catele afiliate Confederaţiei Generale a Muncii, în cadrul cărora au întărit
fortele de stînga , iar o altă parte au intrat În Centrala sindicatelor indepen
dente aflată sub conducerea Partidului socialist.
Cu toate greutăţile Întîmpinate de mişcarea sindicală În acei ani, acţiunile
muncitoreşti s-au i ntensificat, căpătînd tot mai mult un caracter de masă

ŞI

devenind tot mai combativc.
Î n condiţiile intensif,icării luptei revoluţionare a muncitorilor, P.C.R. a

ajuns la concluzia că se impunea adoptarea unor noi măsuri .pe linia organi

zării luptelor şi acţiunilor muncitoreşti, folosirea unor noi forme şi metode de
luptă. Pentru organizarea �qiunilor muncitoreşti, sindicatele din toate ramu
rile de activitate - industl'lie, transporturi, comerţ, instituţii de stat - au
convocat adunări În cadrul cărora s�au stabilit revendicări, s-au constituit

c0mitete de aqiune, s-au fLlrs delegaţi care să reprezinte pe muncit-ori in tra
tativele cu patroni,i. În com itetele de acţiune au fost aleşi comunişti, social-.. ·
democraţi, muncitori fără de partid; membri ai sindic•telor . un itare .şi· ai sin-·

clicatclor afiliate la C.G.M. În felul acesta, grevele şi demonstraţiile munci-
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roreşti aveau l a bază frontul unic muncitoresc. Organele acestora, ele însele
generate de frontul unic, îşi desfăşurau activitatea pe baza acestui principiu.
Ţinînd seama de puternicul curent pentru unitate de acţ;iune care se mani
fes!a în rîndul sindicatelor C.F.R., Partidul Comunist a apreciat că pentru
organizarea luptelor şi înfiinţarea unor noi comi tete de acţiune se impunea
constituirea unui organ central de c·onducere. Î n acest sens, .:,mJintim Confe
rinţa pc ţară a deleg:aţilor muncitorilor feroviari, din martie
ales C.C. de aqiune din care au făcut parte : D. Petrescu,

1.

1 932,

care a

Pintilie, P. Bogă

t oiu, Popa Emil, Pavel Bojan ş.a . ; ca secretar al Comitetului a fost ales
Gheorghe Gheor�ihiu-Dcj.

Pentru

a

contracana

activitatea

comitetelor

de

acţiune, liderii refonr i şti din conducerea Uniunii Sindicatelor C.F.R. au con
VC\Cat În aprilie

1932

o conferinţă a acestei uniuni, lucrările căreia s-au desfă

şurat Însă contr:ar p revederilor iniţiatorilor.

A fost prima conferinţă a unui

sindicat din C.G.M., În timpul căreia majoritatea delegaţilor s-au exprimat
pentru unitatea de acţiune, pentru l1inia de front unic, pentru comitetele loc.1lc
de acţiune. Semnificativ în aprecierea stării de spirit a muncitorilor este faptul
că la această conferinţă majoritatea sindicatelor ceferiste din ţară s-au pro
nunţat pentru platforma de revendicări elaborată de C.C. de acţiune. Con
ferinţa a d emon strat astfel orientarea revoluţionară a maselor ceferiste, creşte
rea influenţei Partidului Comunist în sindicate.
La sfîrşitul anului 1 9J2, situ a ţia maselor devenise deosebit de grea. Con
tiim�ndu-şi politioa, clasele stăpînitoare din România au aruncat poveri din
ce În ce mai grele pe umerii oamenilor muncii. Numărul ş omerilor din ţară
se ridica în anul

1 9_) 2

la peste

300 000

de oameni . Pe fondul acestor condiţii

s-au desfăşurat puternice acţiuni revendicative ale maselor care, în .anm crizei
economice Începută prin marea grevă a minerilor de l a Lupeni , au culminat
cu luptele muncitorilor petrolişti şi ceferişti din ianuarie-februarie

1933,

în

a căror organizare şi conducere un rol important a revenit şi organizaţiilor
sindicale. Sindicatul C.F.R. Bucureşti, datorită spnijinului direct şi perma
nent primit din partea C.C.
cursul lui ianuarie

de acţiune,

1 93 J . La 1 3

şi-a înviorat mult activitatea în

ianuarie a avut loc o şedinţă a comitetului

sindicatului cu participarea unor muncitori din ateliere ; cu acest prilej s-a
hotărît crearea de grupe sindicale în fieoare atdier şi secţie, organizarea unor
adunări cu muncitorii În vederea discutării, pregătirii unor demonstraţii de
stradă şi

a

unor manifestaţi i in faţa direqiei, în care să se ceară satisfacerea

unor revendicăni. fn acelaşi timp s-au ales comitete de iniţiativă, care cuprin

deau mun<:itori dintre cei mai activi_· şi cu influenţă, sarcina lor constînd în
aceea_ <le a asigura mobilizarea l ucrătorilor l a diferite adunări şi pregătirea
alegeniţ c o_m itet_� lor de aqiune.
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Partidul Comunist Român a acordat o însemnată atenţie muncii de pre
gatire a luptei muncitorilor ceferişti. La 24 ianuarie 19.33, muncitorii cefe
rişti din Bucureşti au participat la întrunirea organi2.1ată in sa1a "Locomo
tiva" de către Federaţia asociaţiilor profesionale C.F.R. şi Uniunea sindica
telor C.F.R. În cursul acestei adunări, majoritatea celor care au luat cuvîntul
au chemat pe participanţi la lupta comună, indiferent de vederile lor poli
tice şi la alegerea unui comitet de acţiune a tuturor salari,a ţilor de la căile
ferate.
Desfăşurarea evenimentelor leg ate de luptele ceferiştilor sînt deosebit
de semnificative În ceea ce priveşte angrenarea În procesul acestor lupte, a
mişcării sindicale. În timpul grevei demonstrative de la Atelierele Griviţa,
din 28 ianuarie 193], membrii celulei de partid au propus alegerea unui
comitet de acţiune pentru conducerea şi continuarea pregătirilor de luptă. Pe
baza unei largi democraţii muncitoreşti, fiecare atelier şi-a desc;rnnat dele
�aţii care au fost aleşi pe loc. Comitetul de acţiune, alcătuit din 57 de
membri, Întruchipa real1izarea În fapt a frontului unic muncitoresc de jos.
Comitetul de acţiune ales la Griviţa şi-a continuat activitatea pînă la
februarie, cînd, odată cu izbucnirea grevei, el a fost înlocuit cu un organ
adecvat - comitetul de grevă. În comitetul de fabrică au fost aleşi 250
lucrător,i , printre care : Dumitru Popa, Bogătoiu Panait, Chivu Stoica, Ionescu
Mihai, Tălăngescu M., Gavrilescu Nicolae şi alţii.
2

Acţiuni similare pentru organiz,area muncitorilor au fost desfăşurate şi
de sindicatele ceferiste din alte centre ale ţări1i, precum şi de sindicatele ,mun
citorilor petrolişti şi a altor categorii de muncitori.
Luptele muncitorilor ceferişti din IÎanuarie-februarie 1 933 au culminat
aşa cum se ştie, cu marea grevă de la atelierele Griviţa din Bucureşti din
zilele de 1 5 - 1 6 februarie 1 9.l3.
Unitatea de acţiune s-a manifestat în participarea miilor de muncitori
ai atelierelor la aceste mari acţiuni de luptă, s-:a manifestat în prezenţa
pe străzile ce înconjurau atelierele - a miilor de muncitori din alte între
prinderi ale capitalei, dintre care mulţi erau membri ai sindicatelor şi care
alături de cei din spatele porţilor atelierelor Griviţa vibrau pentru soarta
acestora.

-

Elementul <le front unic ·a fost unul din cele mai însemnate caracteristici
ale pregăti.t1ii şi desfăşurării lui "33 '.' .
· Aplidnd hotărîrile adoptate în şedinţa extraordinară a C.C de âtţiune,
Consil iul · general al sindicatelor şi Comisia locală a sindicatelor din oa.pitală,
Comitetul de fabrică de la atelierele C.F.R. au trecut la organizarea p ractică
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a grevei din 1 5- 1 6 februarie 1 9-' 3 şi au asigurat larg a partiCipare a munci
torilor la aceasta; Greva muncitorilor ceferişti de la Griviţa a fost înăbu
şită Îil sînge de autorităţi. Odată cu aceasta se Înc:hetiau şi luptele muncitorilor
ceferişti din iailuarie-februarie 1 9 3 3 . Aceste lupte au avut o importanţă deo
sebită pentru prolctariatul român; odată cu ele, clasa muncitoare din Româ
hiâ, organ izaţiile sale polităce şi profesionale au dobîndit o mare experienţă
tnaterializată în rezultatele acestei lupte şi care ulterior va fi de un real folos
pentru desfăşurarea întregii activităţi a mişcării muncitoreşti din ţara noastră.
Realizarea unităţii de acţiune În timpul marilor bătălii de clasă din 1 9 3 3 a
dat un impuls spre noi succese, în anii ce au urmat, în direCţia făuririi fron
tului unic muncitoresc pe plan naţional.
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DIE ENTWICKLUNG DER GE'WERKSCHAFTSBEWEGtJ:NC
IN RUMĂNIEN IN DEN JAHREN 1923- 1933
(ZUSAMMENFASSUNO)

Die A bhandlung stellt die Gewerkscthaftstătigke i t m Rumănien im Jahr
zehnt 1 92 3- 1 93 3 dar und geht besonders auf d ie Einheitsgewerkscth aften
unter cler Anleitung cler

Rumănischen

Kommunistischen Parten

und deren

Tătigkeitsform:n cin. Es wird clic Rolle cler Einheitsgewerkschaften bei cler
Organisation von grossen Streikaktionen geschildert sowie cler bedeutende Ein
fluss cler Mitglicder cler Kommunistischen Partei bei cler Verfolgung einer
kommunistischen Linie in den Reihen cler Einheitsgewerkschaften .
Ein Kapitel cler Arbeit unterstreicht clic Bedeutun g des Gewerkschafts
kongresses von Timişoara (Temcsvar) 1 929 fiir die Gewcrkschaf tsbcwegung,
wo die Notwendigkeit cler Verw i rkl ich ung cler Arbcitereinheitsfront und die
Wiederherstellung cler gewerkschaftlichen Einheit hervorgehoben wurde.
Der letzte Teil' cler Abhandlung ist cler Rolle cler Gewerkschaften bei
cler Organisation cler Arbeiterkă.mpfe gegen die von cler Wirtschaftskrise von
1 929- 1 9.3 3 hervorgerufenen Schwierigkeiten gewidmet. Es wircl cler Beitrag
cler Gewerkschaftsorganisationen bei cler Aufstellung cler A ktionskomitees, Fa
brikskomitees, sowie cler Streikkomitees und bei cler eigentliohen Austragung
cler Kălmpfe cler Erdolindustrie- und Eisenbahnarbeiter vom Januar uncl Fe
bruar 1 9 33 besonders hervorgehoben.
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În an�i care au urmat eroicelor lupte ale ceferiştilor şi petrol i ştlor din
de acţiune a clasei muncitoare au caracterizat în măsură
din ce în ce mai însemnată oricare luptă proletară nou întreprinsă. Cum era
�; de aşteptat, în mişcarea sindicală, spiritul lui ' 3 3 , spiritul unităţii munci
toreşti a pătruns tot mai adînc �i, după variate şi repetate încercări de reali
zare practică a unităţii sindicale, s-a putut aj unge l a j umă tatea deceniului al
patrulea la o finalitate îmbucurătoare.
Fermentul atît în concepţie cît şi în acţiune practică l-a constituit şi de
această dată Partidul Comunist Român.
lnlăturînd el însuşi multe din insuficienţele dovedite în trecut În munca
sindicală, P.C.R. a fost cel care a propus în mai multe ocazii atît sindicate
lor unitare
fidele lui
cît şi sindicatelor independente - afiliate C.G.S.I.
ului - să intre în sindicatele afiliate C.G.M.-ului. Comuniştii au fost efectiv
călăuziţi în această acţiune de binecunoscuta învăţătură leninistă cu privire
la necesitatea conlucrării cu organizaţiile muncitoreşti necomuniste, mergîn
du-se pînă la intrarea În acestea şi Încercarea de revoluţionarizare a lor din
interior.
Cu aceste gînduri au porni t comuniştii roman i în anii 1935- 1 936· la
acţiu n ea de asall!are a mişcării sindicale. Nu trebuie scăpată, desigur, din
vedere luciditatea dovedită în acele momente de sindicatele independente
care au răsp uns dhe1m.ării comuniştilor şi au aderat şi ele la C.G.M. Odată
1 9 -'3 , ideile u n i tăţ ii

-

-

cu aceasua s-a încheiat saiziunea organizatorică

a proletariatului pe plan

s i n dical astfel în istoria mişcării noastre muncitoreşti fiind înscrisă una din
,

paginile luminoase.
Prezenţa din acele momente a unei singure organi zaţii sindicale intr-o

profesie, a unei singure u niuni pe ramură şi a unui singur
organ sindical pe ţară
C.G.M. ___:_ a p erm i s afi11marea cu mai multă putere
Întreprindere sau

-

a forţelor muncitoreşti unite În sindicate pentru acţiunile revendicative şi cu

caracter politic, antifascist îndeosebi. A co ntat desigur foarte mult faptul că,
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din acele momente şi pînă în 1 938, dnd avea să fie dizolvată de dictatura
regală, C.G.M. a concentrat mai mult de 80 000 de membri, organizaţi în
J 1 O sindicate, g rupate În 1 J uniuni sindicale pe ramuri de producţie.
Ne-ar fi greu desigur să încercăm să înfăţişăm în racest cadru - fie
şi pe scurt - episoadele ce au condus la acest succes în urmă cu trei decenii
�i jumătate. Din această cauză ne şi limităJill doar la această caracterizare
generală a momentului respectiv.
Deoarece însă, Braşovul a fost în acei ani gazdă uneia dintre manifestă
rile cele mai grăitoare ce s-au înscris în acest context - ne referim la Con
gresul Uniunii sindicatelor ccferiste din 26-27 iulie 1 936
, iată în cele ce
urmează cîteva precizări mai importante privitoare la aceea memorabilă ma
nifestare a unităţii sindicale.
Dorim să omagiem cu aceasta hotărîrile acelui Congres de la care În
vara aceasta s-au împlinit 35 de ani şi, totodată, efortul tuturor acelor acti
Y işti sindicali, comunişti sau necomunişti, care în anii marilor şi grelelor
încercări n-au ezitat să cheltuiască oricîte energii pentru atingerea unui ţel
în care au crezut cu sinceritate şi dăruire, cu patos revoluţionar, - înfăp
tuirea unei unităţi sindicale durabile, deschizătoare de drum pentru ceea ce
avea să însemne un deceniu mai tîrziu, 1 mai 1 944
realizarea Frontului
unic muncitoresc - şi apoi, în februarie 1 94 8
realizarea partidului unic
al clasei muncitoare.
-

-

-

..

•

.

Congresul Uniunii Sindicatelor Ceferiste de la Braşov din 26 şi 27 iulie
1 936 s-a desfăşurat în condiţii deosebit de grele pentru feroviarii din Rominia. îmbunătăţirile pe care aceştia le smulseseră capitaliştilor în timpul lupte
lor eroice din 1933, cu preţul unor sacrificii şi jertfe dintre cele mai grele,
începuseră a fi treptat anulate. Condiţiilor grele de muncă şi trai li se adău
gau măsurile de teroare adoptate de organele represive burghezo-moşiereşti
împotriva partidului comunist şi a celorlalte partide şi or�aniZJaţii munci
toreşti, a sindicatelor ceferiste din întreaga ţară.
ln aceste condiţii, întreaga muncitorirne ceferistă se convingea că singu
rul drum ce o putea duce la cucerirea şi garantarea drepturilor sale era uni
tatea de acţiune, întărirea sindicatelor ca organe de front unic, întărirea
Uniunii Generale a sindicatelor C.F.R. din Rominia, uniune căreia ti erau
afiliate sindicatele din Bucureşti, Arad, Simeria, Paşoani, Tr. Severin, Cluj,
Sighet, Brăila, Satu Mare, Timişoara, Slatina, Iaşi, Constanţa, Braşov, Cer
năuţi, Galaţi, Buzău, Nehoiaşi şi Petru Rareş. Ţinerea unui congres al Uniunii
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Sindicatelor ceferiste s-a pus aşadar tot mai mult la ordinea zilei, cu toate
tncercările autorităţilor represive de a amina la infinit şi interzice în ultimă
instan�ă ţinerea lui.
Salutînd convocarea congresului ceferist, P.C.R. a adopt<at În iunie 1 936
documentul intitulat "Comitetul Central 'al Partidului Comunist din România
către Congresul Uniunii sindicatelor muncitorilor ceferişti" În care, după ce
erau trecute in revistă obiectivele ce stăteau în faţa acestuia, se arăta : "Con
gresul vostru trebuie să facă o întorsătură hotărîtă în luptla proletariatului
ceferist". "Luptaţi hotărît pentru real1izama unităţ.ii de luptă a clasei mun
citoare, a frontului unic prolevar şi pcn tru concentra rea tuturor forţelor demo
cratice în Frontul popuJ,ar antif:a scist", ,, Trăiască uni ta tea �i unifidarca sindi
cală a ccferiştilor ! " , "Trăiască lupta unită a cefcri�tilor din Întreaga ţară ! " ,
r
·
1 1. "
" Jo s 11asnsmu
Pentru spnijinirea concretă a muncii de pregătire a congresului, P.C.R.
a desemnat mai mulţi activişti ai săi în frunte cu Ilie Pintilie, pc atunci
secretar .:� 1 C.C. al P.C.R. Într-un articol intitulat "Pentru pregătirea congre
sului sindicatelor ceferiste", apărut în "Arena " din 1 2 aprilie 1 936, Ilie
Pintilie preciza : "Masele largi de muncitori ai căilor ferate îşi dau seama că
numai realizarea imediată a frontului comun de acţiune ·al tuturor asoc�aţiilor
cefcriste, pe baza unui progmm de revendicări comune, poate smulge direc
ţiei generale drepturile lor şi sînt conştiente că numai drumul unităţii sindi
cale, organizla torice şi de luptă poate duce la satisfacerea intereselor văta.lc.
Ele cer deci congresului să hotărască începerea luptei şi să înfăptuimă unita
tea sindicală".
'Pregăltirilc milliuţioasc făcute pentru congre�, au detePmin;:tt desemnarea
în cadrul tuturor sindi1catelor cefe!'listc - ca delegaţi
·a acelor muncitori
- comunişti, social-democraţi sau muncitori fără partid - care se dovedi
seră În lupita zilnică a fi hotădţi să acţioneze pentru satisfacerea rovcndică
rilor vitale ale ferov�arilor, pentru făurirea unităţii de acţiune în odrul
Uniunii sindicatelor ceferiste. Printre aceştia se numărau: Ilie Pintilie, Vasile
Bîgu, Turcu hn, ·Hulubescu Traia.n, Bucurescu Nicolae, Lepăd al' ! Constantin,
$tefan Niculescu, Şandru Ovidiu, Scribnic Timotei, Nica Constantin Pintilie,
Ghcng1hca Emil, Ion Mircscu, Constantin Burcă, Constantin Cîmr-canu, Marin
Avrămescu, Stelian Moraru, Lefter Vasile, Georgescu Constantin şi mulţi alţii.
Convocat iniţial la Bucurc'itli, şi interzis brutal de autorităţi, pentru a
nu se da posibilitate izbucnirii unui nou ,. februarie 1 9 3 3 , Congresul Uniunii
Sindicatelor ceferiste ş-i-a deschis lucrările la Bra�o v, la 26 iulie 19 j6. "Con
gresul Uniunii Sindicatelcr ceferiste, asupra căruia stau aţintite privirile atîtor
categorii de muncitori - nota ziarul "Dimineara"
, hl deschis azi dimi
neaţă sub semnul unui spirit de desăvîrşită unitate sindicală, în prezenţa a
.

-

..

"

-
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peste o mie de inşi care ·au umplut mica sală de spectlacole a Căminului mun
citoresc din Braşov" . Congresul a fost salutat prin telegrame de adeziune de
către ferov�arili din Anglia, Belgia, Grecia, Polonia, Suedila şi din alte ţări.
Pe mar ginea problemelor inscrise pe ordinea de zi, au luat parte la dis
cuţii un numar impresionant de delegaţi. Fiecare dintre ei a ilustrat cu exemple
vii condiţiile grele de muncă şi trai ale ceferiştilor, şicanele şi măsurile repre
sive l1a oare erau supuse organizaţiile muncitoreşti, au exprimat hotărîrea
celor ce-i desemnaseră să participe la congres de a lupta pentru unitatea de
acţiune in sinul Uniunii Sindicatelor ceferiste, pentru unitlatea intregii clase
muncitoare. De la tribuna congresului, numeroşi vorbitori Iau ridicat un vehe
ment protest impotr�va pericolului fascist in creştere, a tolerării de către
guvern a activităţii organizaţiilor fasciste, <au exprimat hotărirea muncito
rimii ceferiste de a-şi :aduce contribuţÎia la lupta intregului popor român pen
tru salvgardarea păcii, pentru apărtarea integrităţii teritoriale, a rindependenţei
şi suvemnităţii naţionale amenin�ate d e unelti rile reV\anşarde şi revizioniste
ale Ger!maniei hitleriste şi ale acoliţilor săi.
Sjntetizind revendicările reieşite in cursul dezbaterilor, Congresul de la
Eraşov a adoptat două moţiuni adresate Direcţiei generale a C.F.R. şi Casei
Muncii C.F.R., cuprinzînd doleianţele personalului ceferist din intreaga ţară :
revenirea l:a salariile şi drepturile cucerite in 1 9 3 3 , rean�ajarea tuturor cefe
riştilor concediaţi, plata orelor supHmentare, acordarea unui mini1m de s�lariu
şi a dreptului la pensie, acordarea de concedii anuale plătite etc. Cele două
moţiuni cuprindeau, de :asemenea, şi revendicări cu caracter politic ca : elibe
rarea conducătorilor ceferişti condamnaţi in urma luptelor din 1 9 3 3 , elibe
rarea tuturor deţinuţilor comunişti şi antiflascişti, acordarea de pensii falmi
liilor celor căzuţi in tÎimpul luptelor din 1 9 3 3 , recunolaşterea colmitetului de
fabrică, ridicarea cenzurii şi stării de asediu, libertatea de intrunire şi orga
nizare a ceferiştilor etc.
În semn de solidarinate cu congresul ceferist, in cursul dezbaterilor, au
luat cuvintul şi o serie de reprezentanţi ,ai sindicatelor din alte ramuri pro
fesionale. "Dumneavoastră reprezentaţi pentru noi avanpostul luptei intregii
muncitorimi şi vă declarăm deschlis că puteţi conta pe sprijinul nostru, �ata
0ridnd pină la sacrificiu" - spunea , de pildă, congresiştilor reprezentantul
Sindicatului lucrătorilor din îmbrăcăminte.
Umbrind desfăşurarea lucrărilor congresului, au intervenit incercărlile
cîtorva elemente şovăielnice sau ostile realizării şi Întăririi unităţii de acţiune
a ccferiştilor, oare au propus la un moment dat invalidarea m:mdatului lui
Ilie Pintilie pe motiv că, fiind concediat de la C.F.R., nu poate participa la
o acţiune a ceferiştilor. Luînd cuvîntul în legătură cu acelasta, Ilie Pintillie
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a spus cu demnitate : "Nu mă voi apăna pe mine ci voi apăra mandatul tn
credinţat de unul dintre cele mai curajoase şi mai active sindicate (Griviţa
- n. n.), al cărUii trecut eroic de luptă îi face lazi cinste şi poate constitui
un imbold pentru celelalte sindicate, pentru întreaga muncitorime ceferistă" .
Punîndu-se la vot mandatul lui Ilie Pintilie, marea majoritate a delegaţilor
s-a pronunţat pentru validarea lui.
ln situaţia creată, elementele şovăielnice sau ostile înfăptuirii unităţii de
acţiune au declanat că se retrag din congres. Spiritul de unitate în care se
desfăşuraseră lucrările congresului, perspectivele apărute ca avare pentru vii
torul mişcării sindicale cefeniste cît şi demnitatea revoluţionară şi atitudinea
realistă, responslabilă pentru ceea ce se putea întîmpla, 1-<au îndemnat pe Ilie
Pintilie să renunţe la mandat, împiedicînd Gstfel spargerea congresului. El ra
declarat În cuvîntul rostit de l a tribuna Congresului, exprimînd poziţia înain
tată <a apărătorilor unităţii sindioale: "Noi vom păstra unitatea şi mişcarea
sin·d icală cu orice preţ. Sîntem împotriva destrămării ei" .
Î n acest spirit s-lau desfăşurat pînă la sfîrşit lucrările congresului, ripos
tîndu-se Încercărilor ce au mai fost făcute pentru a se lovi în uninatea mun
citorească, Încercări ce S-lau dovedit din nou insistente, de pildă, în problema
alegerii noului comitet al Uniunii. Datorită unităţii de vedeni şi spiritului de
unitate caracteristic, în noul comitet al Uniunii au fost aleşi muncitori ce se
plasau pe poziţiile unlităţii indiferent că er1au comunişti, social-democraţi,
socialist-independenţi ori muncitori fără de partid. Printre aceştia se numă:mu:
NiClilescu Ştefan, Bîgu Vasile, Lepădatu Constantin, Marin Avramescu,
Şandru Ovidiu, Trai1an Hulubescu, Bucmescu Nicolae, ScribnJic Timotei,
G hcnghc,a Emil ş. a.
Deosebit de im,portant era faptul că, în pofida manevrelor elementelor
ostile pătrunderii în comitetul Uniunii a reprezentanţilor P .C .R., urmare a
poziţiei hotărîte a congresiştilor, în •acest organ au intrta.t mulţi comun1şti.
Faptul acesta nu scăpa din atenţia organelor represive burgJhezo-moşiereşti
care consemnau Într-un raport că la Congresul ceferist de la Braşov, "ele
mentele comuniste au reuşit să pătrundă, acaparînd majoritatea locurilor din
comitetul de 1conducere". Pentru P.C.R. însă mai presUIS deâllt numărul de
comunişti aleşi în conducerea Uniunili sindicatelor ceferiste, era faptul că, la
Braşov, Congresul din 26-27 iulie 1 936 înscrisese în istoria mişcării noastre
muncitoreşti unul din succesele de seamă pe linia înfăptuirii unlităţii de acţiune
a clasei muncitoare. Acesta fusese de altfel şi rostul 1acţiunii asidue d�puse
de P.C.R. sub lozinca "Uniuate mai presus de orice 'alte considerente".
Ca o expresie a stării de spirit a delcgaţilor la congres, a poziţiei lor
patriotice, antifasciste - cum noua un ziar 'al vremii - ..Pe lîngă rezultatele
36•
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privitoare la revendicările econ�mice şi profesionale, atît de arzătoare la
căile ferate, pe lîngă o rezoluţie privitoare ],a unitate/a sindicală şi · frontul
unic muncitoresc, delegaţii muncitor�mii ceferiste, - înainte de a se despărţi
şi a se resfira în toat.e colţurile ţării pentru a duce zecilor d.e mii de ceferişni
cuvîntul congresului lor - au făcut spontan o mare şi frUI01oasă manifes
taţie pentru .pace" . Cu acest prilej a fost adoptată unlanim o rezoluţie În
n umele celor peste 20.000 de ceferişti organizaţi şi care erau ui'mJaţi de al te
zeci de mii de muncitori neînscnişi în sindicate. ,.Congresul - se arăta în
rezoluţie - este de părere că numai Închegarea unui .larg front popular
antifascist :al tuturor forţelor democratice, avînd ca bază frontul unic mun
citoresc cît şi înfăptuirea unu i larg front al păcii poate bara dmmul fascis
mului şi al războiului".
Lucrănile Congresului de la Braşov au fost urmărite cu viu interes de
Întreag�a nnişcare muncitorească din România, iar hotărîrile sale au fost salu
tate cu căldură de numerclase organizaţii muncitoreşti, democratice, de sindi
cate, de p resa muncitorească. În condiţiile în care "Mai mult ca oricînd fil
fiie steagul morţii în numele ţărilor doritoare de războ� ale Italiei fasciste,
Germaniei hitleriste şi Ungariei horthyste şi în mîinile trădător,ilor care vor să
ne răpească ceea ce a fost cîştigat cu preţul de sînge a sute de mii de munci
tori şi ţănani" - se arăta, de pildă, într-un apel ,pentru pace al lucrătoarelor
de la "Regie" , publicat În "Scînteia" din 1 5 septembrie 1 93 6 . "Salutăm
congresul de la Braşov al Uniunii C.F.R. care în u01an�mitate :a hotărît să
apere pacea periclit:ată" şi "adresăm un călduros apel la toţi cărora li-e
scumpă viaţa şi libenatea să vină alături de noi" .
Referindu-se la semnificaţ�a acestUJi congres, "Cuvîntul liber" d i n 1
august 1 93 6 nota la rîndul său: ,.Congresul de la Braşov al Uniunii C.F.R.
este un succes al democraţiei române, un pas înainte pe drumul unităţii sindi
cale, al luptei În front popular pentru pîine, pace şi libertate " .
Analizei lucrărilor congresului d e la Braşov, i-a fost consacrat u n amplu
aruicol de către "Scînteia", organul central de presă al P.C.R., În numărul
său din 1 septembrie 1 936. "Hotărîrile 1acestui important congres - se sub
lin�.a în acest articol - stau mărturie de grija care a stăpînit masele delega
tilor, răspunderea lor faţă de fraţii lor de suferinţă, maturitate politică şi ati
tudinea hotărîtă proletară a maselor şi a conducătorilor adevăraţi ai cefeniş
tilor " .
Prin combativitatea d e care rau dat dovadă deleg�aţii l a congres, pnin
spiritul de unitate ce i-a caracterizat întreaga desfăşurare, prin amploarea
şi semnificaţia sa, Congresul uniunii generale a sind�catelor ceferiste din Rohttps://biblioteca-digitala.ro
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mâni.a s-'a înscflis printre acţiunile reuşite cele mai importante înregistrate de
mişcarea muncitorească, democratică şi �antifascistă din ţara noastra în
ace1 am.
Asemenea acelui memorabil congres, mişcarea sindicală din Român i a a
mai înregistroat şi ·altele soldate cu rezultate deosebite.
În 1 9.\8 însă, odată

cu

instalarea

dictaturii

regale,

posibilităţ.ile de

aqi une sindicală s-au m icşoflat şi, în scurtă vreme, s-au redus cu totul. Dizol
varea sindicatelor de către dict:atura regală ;a constituit o grea lovitură,
resimţită pînă în resortuflile cele mai adînci ale mişcării m.u ncitoreşti. Lozinda
"Zid în jurul sindicatelor" cu care comuniştii au intenţionat să depăşe'ască
acele momente grele n-a putut fi aplicată în pnactică din pricina asprimii
măsurilor represiÎve ale d ictaturii regale.
În pofida ascuţim ii acestor măsuri brutale, llllişcarea muncitoroască În
ans.amblu şi.,a menţinut Însă echilibrul, stabilitatea, n ici o măsură represivă,
oricît de aspră, nciiind în stare să reducă la tăcere, să suprirne ceea ce se
cucerise în atîtea şi atîtea domen1ii, inclusiv În cel ·al luptei pentru unitate
sindicală, pentru unitate proletară.
lnceroaroo dictaturii rcgta le de a crea aparenţe înşelătoare prin înfiin
ţarea breslelor - dorite a-i fi fidele - avea să se dovedească în scurt timp

a fi fost nereuşită, căci P.C.R. a 1indicat membrilor şi simpatizanţilor săi să
intre în bresle şi să le revoluţionarizeze din interior, 1asemenea modului în
în

care procedaseră

anii

1 935-1938

în

cadrul

sindicatelor

afiliate

C.G.M.-ului. Reuşita aqiun�i Întreprinse ne apare evidentă ,azi din citirea
unor documente ale vremii proven ite de l'a autorităţile dictaturii regale. Re
ţinem

atenţia doar

cu unul

di nrtre aceste

docwnente din care desprindem

următoarele : "Terenul cel mai favorabil şi acopenit a fost găsit în bresle care

de altfel sînt conduse de cunoscuţi comunişti. Dacă această sitUiaţie nu se
schimbă - se arată În continuare - nu ar fi exclus să ne trezim cu o con

ducere care să schimbe completamente faţa lucrurilor şi breasloa să devină
ceea ce legiuitorul ,a vrut să înlăture" .
Dup:i cum

se

ştie, organele dictaturii regale a u ajuns să-şi dizolve nu

merc:ase bresle ale căror conduceni Începuseră să fie d01mi111ate de comunişti.
Şi, astfel ceea ce n-au putut face la lumina zilei , în legalitate, au făcut
comuniştii În strictă conspirativitate, pregătind pas cu pas - şi pe tărî1111

sindical ca pe atîtea :alte tărîmuri - ceea oc avea să se petreacă în mod

necesar şi legic în acel memorabil August 1 944, piatră de hotar în istoria
con tomporană a Român iei.
https://biblioteca-digitala.ro

DIE GEWERKSCHAFTEN IN RUMĂNIEN
IN DEN JAHREN 1933-1940
(ZUSAMMENFASSUNG)

In dieser Mitteilung verfol gt der Verfasscr die Entwicklung der Ge
wcrkschaftsbewegung aus Rumănăen in ;den Jahren nach den grossen Arbeiter
kampfen von 1 933. Die Idee der Eiolhcit der Arbeiterklasse Wlar bestiunmend
fiir die Erring:ung besonderer Ergebnisse durch die Gewerkschaftsbewegung
in den folgenden Jamren.
Der Verfasser geht besonders auf die politisdhe Bedeutung des Kon
gresses des Eisenbalhnergewerkschaftsverbandes ein, der �m Sommer 1 936 in
Braşov (Kronstadt) abgehalten wurde. Auf diesem Kongress setztc sich der
Gedanke der Aktionseiniheit der Arbeiterklasse vollstăndig durch.
lm letzten Teil der Mitteilun g werden die schweren Bedingun gen ge
schildert, unter denen die Arbeiterklla.sse n1adh der Einsetzung der koniglichen
Dikta:tur im Februar 1938 sich politisch betătigen konnte.
An Stelle der dannals aufgelosten Gewerkschaften wurdcn wăhrend der
konigliohen Diktatur sogenannte "Zunfte " erridhtet. Den Kommu.nisten gelang
es, mit besonderer Meisterschaft diese "Ziinfte" fiir ihr Endziel einzusetzen
und so den revolutionaren Kampf weiterzufiihren, fUr die Arbeitereinheits
front zu kămpfen und so dic Erfolge der Klassenkălmpfe im Rumanien der
Zwischenkriegszei t fortzusetzen.

https://biblioteca-digitala.ro

A RTĂ POPULAR Ă Ş I ETNOG RAFI E

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

VECHI OBICEIURI JURIDICE IN SUBZONA SACELE
(a doua jumătate a secolului XIX-prima jumătate
a secolului XX)*
de LIVIU MARCU
ObiiCeirurile jmildiiee, aşa C'Uilll era,u ele cunoscute şi apli<C ate În subzona
Săcele în a doua jumătate a secolului trecut şi prima jumătate a secolului
nostnu, îşi trag or��ginea tdin nevoile de regldmentare, în f.o rm.c 'CI!Cimcnt a rc, a
conduitei me1111b rilor mmuni,tăţii săteşti (ubi homines sunt, modi sunt).
În fonmclc elennent.are de exi,stenţă a .roci�:tă,ţii omeneşti, rcgu tile de c o n
vieţuire au avut un caracter rudimentar, manifestîndu-se, în primul rînd,
sub forma respectării vieţii şi integrităţii corporale a aproapelui, a trebuinţe
lor primare şi a bun u riJ.o r strict net��><He !�a'ti'SifaJcerii a'ocstor trebuinţe 1. Sanlc
ţiunea pentnu neroSipiJct.arca acestui pri 111cipiu cna şi ea s�mplă, ca şi pracepw l
ce-i stătea la bază : tali,onUil, aga'l ita, tca d� prcjt�d�ci i {"una pentru a:l.ta"
cum se spunea în Valea Gîrcinului) 2.
În ceea ,ce priveşte organiz.area socială, vooh�l�e .comunităţi gentilice au
e vo l1U!lt şi În 31CC31Stă ITeJgiune odată IC U f1o nmarea S t at u lu i feuida.J spre organi
zaţii teritoriale, sub forma unor comunităţi vicinale, aşa cum sînt ele sem
nal1atc de izvoarele i1st10n1Cc şi c tum se ma·i înutlnesc Î111că, la IÎ·lliC'CIPUtul se<:o
l.u lui nostr·u , în ,unele r eg iu n i ma·i izolate 3. Din vechea comunitat'e gen ti lică
s-a mai păstrat, pînă în prima jumătate a secolului XX, familia mare (nagy-

Prezentul studiu a fost realizat cu sprij inu l Muzeulu i judeţean Braşov , a Muzeului etno·
grafic Săcele, a cons iliilor populare ale oraşului Săcele ş i comunei Tărlungen i , precum şi a
unu i număr de persoane mai în vîrstă din satele săce!ene . Tuturor le adresăm şi pe această
cale mu lţumirile noastre .
1 Cf. I. Demeter şi I. Ceterch i, Introducere in stud iul dreptulu i , Bun:reşti, Edit. Ştiin·
ţifică , 1 96 2 , p . 40 ş i urm .
2 Cf. M . O . Kosven , Introducere in istoria cultur i i prim itive, Bucureşti . , Ed it. Ştiinţifică ,
1 95 7 , p . 178. Pentru dreptul comparat, vezi şi Ed . Cuq , Etudes sur le dro i t babylonien, Paris ,
1929 , p. 490 .
3 Cf. H . H . Stah l, Contribuţ i i la stud iul satelor det'ă lmaşe româneş t i , vo i . 1 , Bucureşti,
Edit. Academiei R .P.R . , 1958 , partea a Il·a ; i qem , Les ancienncs communautes v i llageoises
roumaines, Bucureşti - Paris, 1 969. Vezi şi P. P. Pana itescu , Obştea ţărănească în Tara Româ·
nească şi Moldova, Orinduirea feuda.lă, Bucureşti , Edit. Academiei R .P.R . , 1964 .
*
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csalad),

de t�pul c01111 umta'ţu

ca!sniloe patriar1ha'lre

La ccanga1.

D i1111po triv ă , l a

morc:anii ,săcelcni s-a dez,vo lta t .de tim�uri>u - datJorită OIGU/p:aţiei lor pastorailc

- familia ,clic tip pa>trilar1hal, .păstr'Înidiu-'sc
sub a�ol!tfl

săteşti (fig.

1):

",cetei de nc:aun" , din

ca

forlm ă de tranziţie •patron imia

oar�c s-au deZivoLt:at

cartierele aşeză rii

Satulung 193 1 .
Inf. B . V . , 6 9 ani.
,.Şi Golăneştii sînt veniţi tot de prin alte părţi, era oamini bogaţi ş i să 'nmu lţiseră e
p'aici v-o douăzeci dă case era numa'n sat pă u liţa mare. Pirveştii ş i-a {dcut case toţi in ti r
la Cernatu , cînd a vinit ei acu v·o doo sute dă ani" . . .4
Şi în sulbzona Săioele, >Sa>tetle s...,au ,fonmat fie din .c.o nV'ergen�a unor g 11upu ri

eterogene

(negen�logilce), fie

genealogi'ce s.

din ditsjpensi,unea ("floirea") u111or .gr,Uipuri {)lmo.gene

Capul familiei - cel mai bătrîn în sistemul patriarhal al ţiganilor
(mogo d6d), cel mai ICalpahi'l În rom u.nita�te'a ca:snkă partri a 11ha l ă a c�cangă �loor
(csaladfă) - era şefu l rewno9out, 'ou rputer i neli1111�tat•e în prinnuJ c.az, ales
ş i .cu puteri lian� t ate Î n aii doi'Iea .caz 6 . Si1st>emru l s-Ia 1părstrat apoi şi la comru
ni tăţ·i le teritoriale conduse în vechime de o căpetenie (/oispan), ajutată de
un consiliu restrîns şi de un s fat

al bătrînilor satului (az ăregek tanacsa) :

Valea Gîrcinului, 1 97 1 .
Inf. A .B . , 52 ani, rudăreasă .
,.Era u n bulibaş din neamul lui Gîndac. Era a les d e comunitate ca fiind cel mai înstărit,
el dădea băutură mai multă , dar se făcea ş i bătaie" .
Aduna rea Întrflgii obşti se făicea il'a am�m i tc ocazii - pen tru stabi.l irc:l

mUOIC·il'or la CIÎ>mp, in�părţirea �sarcinilm, aleg�erea pazn,icirlror, di,stribuirea impo 
zitelor - şi la

ea n>U

partirc irpau de regu l-ă femeile şi .tinerii "fără barbă " . A!du

n arela generală a cOimunităţii să•t!eşti se făicea În vo.::th �mc S>ub a11mc la ccangăi,

în 't imr

c�

mlxanii

r.u

putea·u flcc a>c ca >t a făţiş.

L:1

�fauul ob.ştei, bă rb aţii

aiC!g'Oa•u di.fcrite

ongane. Aldiunarca se

virtlsnirci se a1dun:au in faţa prillllăriei şi alcolo ars:cult'au d area de sca1111 ă anu'arl ă
şi ahe ra�poal"te, făcea u d:i1scuţi·ile şi

făcea de dteva ori pc an, nu însă în prima zi a sărbătorilor mari :
4 E lena Moroianu , D i n ţinutu l Sdce l e lor, Bucureşti, 1 93 1 , p. 4 6 , nr. LXXV III (Sublin ie
eri le din text ne aparţin - L .M .).
5 Cf. Lucia Apolzan, Sate cdnguri d i n Munţ i i Apusen i , în Sociologie româneascd , an V
(1943), nr. 1-6 . Pentru analogii cu Balcanii cf. M .V . Radovanovi� . Stanovi.f tvo Prizrenskog
podgora (Populaţia cîmpiei Prizren) , Priştina, 1 965 , p. 358 şi urm . ; Raina Peşeva , CeMeACTBOTO
H ceMefiHo-pOACTBemte OTHOIIJeHHR B CpeAHa 3anaAHa EbJirapHR (Familia şi relaţiile
de rudenie în Bulgaria central-apuseană), în voi. l\oMnJieHCHH Hay'IHH eRcneAHliHH ll
3anaAHa EbJirapHR: TpbH CKo-6peaHHll.IKO-RJOCTeHiJ.HHCKO npea 1957 H 1958 rOAHHa (Expe
diţia ştiinţifică complexă în Bulgaria apuseană , Trăn-Brezn i-K iustendil 1957 - 1958), Sofia,
1 96 1 , p. 530 şi urm .
8 Cf. S . V . Vukossav ljevic , Sur la Zadru�a , in Tra t cu x du X lV - e Cc n g,.�s International
de Soc i o logi e , Bucureşti , 1 93 9 , voi. 1, A , p. 1 0 1 ; vezi şi E. Lavelaye, La propriete et ses
formes primitives, ed . III, Paris, 1882 ; p. 2 17 .
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lnf. G .B . , 60 ani, rudar.
� Valea Gîrcinului, 1 97 1 .
" La noi delegatul (bulibaş) e mai mare. E l scoate oamen i i la prestaţi i , e l informeau'! pe
jandarmi , tot el face aici dreptatea şi drep tu l . A fost un caz de i-am împăcat că a furat n işte
găini şi i-am spus să dea banii pentru găini. Făcea chitanţe în faţa mea ; am semnat ş i eu , un
exemplar rămîne la mine , altul la una din părţi ş i al treilea la cealaltă parte. Cînd se ceartă
bărbatul cu femeia, se cheamă neamurile sau vin la mine : i-am lămurit, şi după 2-3 zile
s-·au împăcat" (fig. 2).

Satul (koseg, gavo), se Î11111părţca în m1ai ,,n.uire 'llnl i:t�ţi {'ovartaile, vecină
tăţi), corespunzînd .de obilcci vochilo·r g nL�pări de r>lllde (patronimii).
lnf. G.B., 60 ani, rudar.

Valea Gîrcinulu i, 1 97 1 .

" Erau aşe:taţi p e neamuri : au fost 7-8 fam ilii la început : Brumăreştii ş i Marşavela,
Ardeleanu, Linguraru ş i Olescu. Trăiau în bordeie ş i dacă locul era mare, făceau şi cop iii casele
a ldturi".

Sauul era Înlconju iiat 1de o îngrăd·i tură de nuidc şi spini, cu şanţ, · pentru
a n.u p�tnmde vi,oole În seonă.n ă·t.ur·i. De a:selmcnca, pc .d r·llltn u ri l.c pe ull)de tre
ceau vitlele se făcdau în,g·răidi ri în a1cel'a.şi soop, iar �a intrări'le în sat era o
,.poartă" .ou ba ricră (fig. 3).
lnf. M .A . , 85 ani, pensionar.
Cernatu , 1 970.
"Poarta satului ş i ogoarele erau păzite de oameni tocmiţi anume (hatdr pds:ttor) care răs·
pundeau de pagubele făcute, ca şi paznicul de la ciurda de vite. Noaptea porţile se înch ideau
iar straja de noapte (caraula) alcătu ită d in 2-4 oameni numiţi de primar vestea orele cu glas
tărăgănat" .

Apărarea comun ităţilor vicinale se făcea

de obicei

prin forţa armată

p rop ri e, pc sate, ,la nevoie a:s,lYc i i nJdu-lse IPOIPllila:ţiile din întreaga 9u:bzonă a
cdor Şapnc Sate, iar m:abili·Z'<uca făJmnldLH·e prin semn1ale Slonore (dopote)

sau opt�ce ( focu ri).
Grupurile de vîrstă şi sex, baz:Me pe divizi,unea n.Murailă a m u111cii 7, au
imipr�mla:t o anlllm ită orlganizare şi crnnooităţ·ilm v�cinale din suJbzon·a Săioele,
atît la mocani cît şi Ioa ·cear11g ăi. Fe1meile, :ou rare cXJcelpţj·i, nu part:iidpa.u la
conJduccrc şi a;du.n ări. Ritlllal•uri �po�i.a'l'e IP'regălt;cau .pc băieţi �i fete .pentru
rolul! 1CC le rev•cnea În socicta,te, iar anou1mi't1C măisuri de 1prC'cauţie (măiitik)
asigurau secretul iniţierii şi protecţia forţelor supranaturale:
Cernatu , 1 97 1 .
lnf. I .S . , 3 8 ani, funcţionară.
" L a Zizin ş i Budila fac dans d e boriţă , unu l e mascat, cu zdrenţe , la m ij loc are c lopote
legate. Cei cu mască şi clopote se numeau kukak, ei conduceau dansul" (fig. 4)8 •
7 Cf. H . Webster, Prim itive Secret Societies, New-York , 1908 , p . 7 4 ş i urm . ; vezi ş i
H . Schultz, A lterklassen und Mannerbunde. Eine Darste l lung der Grundformen der Qesellschaft,
Berlin, 1 902 ; R . Wolfram , A lterklassen und Manerbunde in Rumanien , în M itteilungen der
Anthropologische G esellschaft in Wien, LXIV, 1 934 , p. 1 1 2- 128.
8 Vezi şi J. Teutsch , Der Boritzatanz der Csangomagyaren in den Siebend iirfen be i
Kronstadt, în ]ahrbuch des siebenbiirgischen Karpatenvere ines, XXIII, 1903 , p . 43-54 ; vez i
ş i Orb an Balazs, A s:rekel:yfiild leirâsa (Descrierea regiunii secuieşti}, Pesta , voi. VI, 1873
p . 148-149. Cf. R. Vulcănescu , Etnologie juridicd , Bucureşti, Edit. Academiei R .S.R . ,
1 970 , p . 265-266 ; idem , Mdştile la român i . Bucureşti, Edit. Ştiinţ ifică , 1 97 1 .
•
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La unele

serbc''iri (ib1•nepseg, iinepej6) pa rt11mpa.u nrun111ai bărbaţii , la al tcole
O 1s:eri·e de pralct�ci magi•c•o- rcli1gi'oas.e erau ·Î·nrdepl ini•te n umai de

num·ai femdle.

către bărbaţi (1de ex. flooul v>ilu a'l mocanilor), altele nun11Jai d'e femei (rttllla

lurilc de fe rtil iotatte, J.a nmeaele, idesoînttdoole) .

Inf. C.A . , 30 ani, învăţătoare.
Baciu , 1 97 1 .
" Umblau cu măşti (kuka) , cu carul cu păpuş i . Erau mascaţi în jurul căruţii, umblau cu
cofa de apă şi stropeau pe fete , cu mătura dădeau în copii. A doua zi de paşti, zicea lumea :
Vin kukak" (fig. 5).
La rudarii din Valea Gîrcinului, la casatorie se consulta, înainte vreme,
ŞJ bătrîna satului care făcea horoscopul tinerilor căsătoriţi.

G nUipuril•e de v;Înstă ale lco'\oirlldă.oo ril!•o r ena.u I·o rlmate, în faza lo r a rihaucă,

�i în ·sub:mn.a Să�ccle din
zarea

n i tă·ţii

comu

brii a•cclci.aşi fa1111ilii lă·q�ite, apoi după teritoriaGi

m enn1

din 'copiii axluia�i cartier satu uliţe ; unde grlllpc cra.u for

mate .nu1111ai din băieţi, altele numai din

fete 9.

La

Sălce\.c, gn.11pclc d� coli!lldă

tori mocani mergeau şi pc la casele ceangăilor, iar copiii ceangăilor colindau

�i .pe la casele

r

mm ân��o .

Ca unităţi de măsură se folosea, pentru lungime pasul, şchioapa , palma,

degetul, cotul ( = 60 cm) ; pentru greutate, fumul (0,500 kg), kila, ferdcla,
baniţa, hectolitru! ; pentru capacitate, cofa (măsură de lemn
bota,

ştandul,

putineiul

(6-7

kg),

oala,

fclea;

soa relui, lungi1111ea lllmbrei sa1pei, cintat1ul coc.o�iLor

pentru

�:aou

scobită),
timp,

!itra,
poziţia

dlllpă flori, luceafăr,

� tele ("Găi n u�a " , "G!oşCia c u ,pu i " , "V;înă;tmtul" ) eu�. ( fug. 6) .
.Pentr u ţinen:a socotelilor, Jta stînă şi în ahe îln�prcj,nrări, se folosea

jul.

răbo

Practi:!.l utit!iză rii aJcci9tui mijl'OC nllldimcm:ar de contab:•li'. a.te ·era atîot de

ră�pîndită, ÎnlctÎ t 'se rec·un�ea l a el pînă �i la . . . sptovadani.c !

Inf. N.P., 69 ani.
Satulung, 1 93 1 .
" . . . Ş i umpla popa pe la tîrle ş i spovedea ciobanii - iera îmbrăcat tot cu cioareci ca
mirenii - şi scria păcatele p-un răboj şi după ce isprăvea cu spovedania zicea : "Noa , ncfloate" ştergea popa păca t i l i cu cuţitu . . . şi zicea : " lote·aşea , nepoate, să duc păcat i l i cum le ş terg eu
d 'a i c i aşea să iartă" 1 0 (fig. 7).
I n ceea .ce pri vQştc

statului pe.rsonal, fi.oc,arc

mambru al conl!umtaţu Vtcl

na1e era individualiza't p rint r-un nlVme, în care inotr<�Ju mai muLe Gomponente:
8 Cf. Tr. Gherman, Tovărăşi ile d e Crăc iun a le feciori lor român i d i n Ardea l , Bucureşt i,
1 93 9 ; vezi ş i 1 . Muşlea, Obiceiul jun i lor bra şoven i , Braşov , 1 93 8 , cu reproducerea statutelor
junilor din Braşov.
1 0 Elena Moroianu , op . c i t . , p. 5 2 , nr. XCVII ; vezi şi P.N . Panaitescu , Răboju l . Studiu
de istorie ecotlomică ş i socială la româ n i , Bucureşti, 1 946, p. 62 -74 . Răboju l reprezintă şi
putinţa unu i control a l satului asupra felulu i cum sînt repartizate dările şi, în acelaşi timp ,
şi asupra celui ce ţinea rAbojul, adică reprezenta satul la adunarea cu birarii domniei în satele
din Ţara Românească (Cf. D. M ioc, Despre modu l de impunere ş i percepere a birului in Ţara
Românească pînă în 1632 , în Stud i i ş i materiale d e istorie med ie, Il, 1 957 , p . 75-77).
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numele tatălui, al mamei ( "dacă era de neam

bun", la căldărarii d i n Valea Gîrcinului) sau al bunicului

(la ceangăi

ca

de familie
porecla (csufandarosnev, cuşagoloco) c a.re se

semn al comunită.ţi·i •c•aJmi1ce c-onidUJse de cel m:ai în VJÎI1stă), numele

(csa!adnev),

la ·care .se a·dău.ga

moştenea:
Satulung, 1 93 1 .
lnf. B .V. , 69 ani.
"Moşi-meu a vi nit după O lt d in sus , nu e de mult neamu noastru p·aic i ; avea el şapte
ficiori ş i pd toţ i i -a porec l i t lumea , le-a pus c i te un ponos : pă unu Pîrvu Ghemu , pă unul
Pîrvu Covrig, pe altu Pîrvu Cîrnu , pă unu Pîrvu Conde i , că umbla cu condeiu după ureche,
pă altu Pîrvu Pîrvu"1 1 •
Valea Gîrcinu l u i , 197 1 .

lnf. G.M . , 2 1 ani, căldărar.

, . la ş i poreclit (prasa l) cel care are numele d e rîs" .

F eme ile, după călsă.torie, e nau num it e •după n ume1le soţul-ui , iar ginerele

în casă

de bot·ez

(mogo zsamutro)

lua uneori numele de familie al socrului. Numele

se poate sc1himha În c a.z de bo ală, pent ru ca

duhul

urma cop i lului :

lnf. A.B . , 52 a n i , rudăreasă.
"

cel ră.u să pia 11dă

Valea Gîrcinulu i , 1 97 1

Î i schimba num e l e ca să u i te re l e l e d e e l , să - 1 caute pe ăla (cu numele vech i), ca să

nu- i mai ştie numele. Pe bărbatul meu îl chema Ion , şi i-a spus Ghiţă (Gheorghe) . În sate i i
spune tot Ion" .

Rudenia

s.pi r.i.t· u ală . L'a

ena în ve.:ihime

ŞI

rindu l ei, rudenia

m

subzon.a Să•cde de ·SIÎn:ge, prin ali!anţă sa!ll

�pi ri·tlll al ă pu't.ea fi : năşi:a la botez

nie, î nf r ă•ţ i r ca prin botez în aJCeea:şi apă (frăţie 1prin

cazm i :şi frăţia .de

l <�jptc

cuno•slc,u t ă

s.a.u wnu
�s telniţă ) , i·ar în unele
•

(la ţigan ii n10nn:azi şi sem i nomazi )

��himiban!la sîngelui sau prin sh1jbă .l1a b�ser.iteă

n u este

cr

12.

înfrăJţirea prin

(ide obi1cei .cea de la cu n unie ) 13

în su:bzona Sălcele ni1ci l'a mocani , n�ci la ceangăi şi ni•ci la

rudari. O formă specială, întîlnită la mocan i i din Tărlungeni este înfrăţirea
lunatecilor. Gînd din do·i fraţi năJSI;:.u�i în aceeaşi

Lună sau

în aceeaşi zi, unul

se căsătorea sau murea, celălalt rămînea acasă şi era legat cu lanţul de picio11
E lena Moroianu , op . c i t . , p. 4 6 , nr. LXXVIII. După cum remarcă aceeaşi autoare ,
mocan ii "sint înzestraţi cu mult spirit satiric, uneori ma i fin , a lteori mai vulgar, după cum
reiese d in obiceiul lor de a porecli pe fiecare om , m a i ales pe cei ce nu sint rude, după
vreun defect fizic sau mora l ori uneori după vreo particular itate (<<Mustăţea, Ceapă-roşie,
Terc ioaie» etc.)" (p. 17 - 18). Vezi şi Xenia Costa-Foru , Cerce tarea monografică a fam i l i e i ,
Con tribuţie metodo logică, Bucureşt i , 1 945 , p . 74 ; H . H . Stah l , S istem u l onomas t ic drăguşan ,
în Arhiva pentru şti inţa şi reforma socială, an X I I , 1 934 , nr. 1- Z , p . 83- 95 .
12
Cf. P. Roux , Le la i t et le sein dans les trad i tions turques, în L 'Homm e , an V I I , 1967 ,
nr. Z , p. 48--63 .
13 Cf. B. P. Haşdeu , Originile Cra iove i , 1 2 3 o- 1 400, Bucureşti, 1878, p . 32-38 ; vezi
mai recent, Gh . Cronţ , Inst ituţ i i medie\•a l e româneşti. Înfră ţirea de moşie. ]urdtor i i , Bucureşti,
Edit. Academiei R.S .R . , 1 969.
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rul mesei pînă se tertmioo oe remoma, pent!'lu a se în1lăttura ast fel

nefel'icite 14.

u !'lmătrile

Să·ieţii înrtre ei şi fenele tmre ele •se prinJdeau , ,fltrt'aJţi " (mog6 phral, mog6

barâto) sau ,,�surate", la anumite săl'lbă·tori, sohr�mibînld între ei daruri. Une
ori se în.f·răţeau 'CIO!piii vi t regi .

ln/răţirea produce, de obicei, efectul unui ajutor reciproc şi uneori şi

al intJend�qi.ei h .căisă·t'Orie, întorcnnJa i ca între rudele de .9Î,n,ge.

Î n ISIUbrona Sătcele exiMă şi o fonmă 51Peci1ală de Î.111f.răJţire ("f.îrtăţie"), pr.ac

ticată între persoane de naţionalitate diferită. Un ceangău se prinde fîrtat
cu un 111101Ckln, aj u uîn!du -1s e rec�proc în caz .de

pr�mej1die

şi În trebmile gos

podăreşti . Oînid era u ră,Sicoale, mo�1anul a.dăipOistea pe "fîrtatr.ul " ooa ngău în

ca•sa k1� .şi inve!'ls. De asemenea, oînrd .moc:anu'l av•ea nevoie de gi'IÎne, "fîr
t a tu� " ceantgălu îl ·aj.nt!a să obţină produrste de bună calitate de la ICion.aţio naJ ii i

d in .s at , fiintd s irg ur că va o.bţ.i,ne şi el a.:elaşi serv�o�u cln)d va avea nevme
de v.i,te de Ia motc an i . Fîrtăţ�a dintre 111/JIC.ani şi ceanrgăi în SIL�bz•ona S ătcelc

e o dov.a,dă oon.cret ă a r<��p orou riUo r de bună convi��ni.re ŞI c o l ahora re de-a

hm!;ful secoJe!lor.

Solidaritatea Între mde se vă;deşte în aJpă rarea intereselo r În oomun, În
i ntervenţia î n rezolvarea neînţelegerilor, dar mai ales în locurile de îngro
pa re pe

neamu ri la dmi·t i r .

Copiii (gyermekek) er au mulţ-i în vechirre ( .,cîţi dă Dumnezeu " ) , avortul

fiind conside r at pătcat g reu . I n:tr-.un cin tec al mocan i' lor , matma ref,uză a;sufel

p nmc•uc.iderea :

lnf. B.V., 69 ani.

Sotulung, 1 93 1 .

Ba eu nu 1-oi îngropa
Că- i prunc din trupu meu

Ş i - i păcat dă Dumnezeu15•

î n general, bă,ieţi i era.u preferaţi, ca fiinid

"llll:ai

buni l a mutlllc ă " . Între

copii exi•stau de01sebiri durpă VIÎI'stă, ba mo.cani cei m i'ci �un�•111d f ra1tellui mai
mare " nene", surorii celei mai mari "ţaţă" etc.
Tenmi.nologia de H�denie de la ceanrgăii din s.ubzona Săicel.e ates>tă ex�s
tenţa în trecut a fam iliei mari, de forma

comunităţii

casnice

patriarhale,

14 Cf. şi T . T . Burada , Da tinile poporului rom.:in la înmorm întare, Iaşi , 1 882 , p. 39 ; S. F I .
Marian , Înmorm întarea l a rom.:in i . Studiu etnografic , Bucureşti, 1892 , p . 359 ; G . S . Ioveanu ,
M ică colecţie de superstiţii le poporu l u i rom.:in , Buzău (f.a .), p . 38-40.
15 Elena Moroianu , op . c i t . , p. 32, nr. XXIX . În condiţiile economiei capitaliste, dato·
rită l ipsurilor îndurate de unele fam ilii, părinţii încep să se gîndească la lim itarea numărului
copiilor: (A . P . , 58 an i , Satulung, 1 93 1 ). "Decît să am fete mari şi să n-am zestre , să le dau ,
să mai plîng p ' îngă ele că n-am ce-m i trebuie, mai ghine să le strîngă dumnezeu" (ibidem,
p. 5 7 , nr. CXIV).
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cuprinzî:nid mai m��lt.:: gener:aţii şi, ca atare, im,pl�aînJd ne:osi.tatea f:o iosirii de
termeni .diferiţi pentru lf,i.ocare fluidă, 1de oblicei .în forme derivate de la o
rădăcină de bază : apa (tată) - nagyapa (bunic) - dedapa (străbunic) pe
linie paternă, ap6s (:rocru) ; anya (ma1111ă) - naJgyanya (bunică) - dedanya
(străbunid) IPe linie maternă, any6s .pentru soaJcră ; se face dilsti�ie intre
" fratele mai mare" (batya) şi "fratele mai mic" (ocs), între " sora mai mare"
(neni) şi 0,·S10rla m:a i milcă" (hUg), .�unldh�ul" este denum i<t naJgybatya, iar
"mătuşa" nagyneni (pl. 1).
Căsătoria (hazamfg) în si,stemul p!Oipnl<ar era 1nter:z�să la m,ocani între
rudele de ·SJÎngc, .allianţă şi r·L�oonie f!pirit:uaJlă pînă la gnaJdul şapte, uneori
pînă la gradul nouă. La cean,g ăi, Nlideni'a prin alllanţă nefiinld 'Luată În con
sideraţie, cumnaţii se puteau căsători şi tot astfel şi un grup de fraţi cu un
grup de surori . "ŞogloraUL�l" a1pa re asltfel ca o fomnă '9poofilcă de căsă,vorie
preferenţială în s1ubZ'ona Săcele, Luînd, fie fomna sorora�tului ( că:să<oorila vătl.u
v.ul<u i c.u oulmna t'a nelcăisăoorită), fie fornna leviratu:lui (căisători.a văduvei cu
cumnatul necăsătorit). Iată o relatare de la ceangăii din Cernatu:
Cernatu, 1 9 7 0 .
Inf. M .A . , 85 ani, pensionar.
"S-a întîmplat de a luat fra te le mortului pe cumnata de soţ i e . I-a cununat la primărie
'
dar n-au mai făcut şi cununia la biserică".

SLlib i nfluenţa "şogo ratul,u·i " ma.g:1<iar, şi lia rounâ.ni se Î·ntiÎln11pl a ·uneori
dsăroreaJsiCă doi f r .: ţi cu du.uă surori, Î111să oununia se fă.cea ·la aceeaşi
dată, la aceeaşi oră pentru a se evita interdicţiile rudeniei prin alianţă sta
bil<ite de biserică. Pr1a1Cci1:a e cunoSJoută şi la ţig<11n ii nllaJI?J}li'ari :
să

se

Inf. A .B . , 52 ani, rudăreasă.

Valea Gîrcinului, 1 97 1 .
cumnată, la

"Se luau şi doi fraţ i c u doud surori la ţiganii maghiari. La noi n u lua pe

lăcătari da, ca să nu se înstrăineze copiii".

Raţiunea este, în genere, ;ais·Îi�marea unei n11ai .bune creşteri a COIPiilor şi
pă·strarea averii în cadl'luJ fa1miliei 16 (pll. II).
În p r�vin ţa vîrstei (eletev) la căsă,oorie, în fa�miliile p'atr�arhale pastorale
ale Inocanidior soţuil este de r�u:lă mai în VIÎ11stă dcatt soţia, uneori cu zece
cincisprezece ani, în tirr.p ce în comunităţile casnice agrare ale ceangăilor,
situaţia este invensă, feun.:ia trobui111d să fi;: în putere la căsă·uorie, a.chiuîndu-sc
in prealabil, prin muncă, un număr de ani şi faţă de famaia de origine:
Inf. A.B . G . , 76 ani.
Cernatu , 193 1 .
" Ş i mdrita p d fete l a şa isprecece a n i , d ă l a doisprezece , treisprezece le băga·n război � i

le punea să frămînte pî inea" 1 7 .

1 8 Pentru aspectele comparative, vezi şi L . P. Marcu , Aspects de la fam i l ie musulmane
dans l ' île d'Ada-Ka leh , în Revue des etudes sud-est eumpeenes , V I , 1968 , nr. 4 , p. 660 şi urm.
17 Elena Moroianu , op . c i t . , p. 70 , nr. CXLV l l l ; Cf. şi obiceiul din Balcani (regiunile
.�opsko ş i Poljansk i) unde fata nu se mărită pînă nu "şi-a plătit pî inea ( h ljeb itplati la) " faţă
de părinţi (Fr. S . Krauss, S i tte und Brauch der Siidslat•en , V iena , 1 885 , p . 1 1 1 ) .
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La ţigani, v.Î r·s ta e na şi mai f raigedă, da'to r i.t ă

L1!11lll

v.eohi obicei :
Valea Gircinului, 1 97 1 .

lnf. A .B . , 52 ani, rudăreasă .

"Se mărită fe tele ş i l a 1 2 a n i , dar intre ei ( fac nunta) , fără Sfat popular ş i fără biserică".

Inf. A . F . , 43 ani, căldăraşe.
Valea Gîrcinului , 1 97 1 .
" A m spus c ă mărităm fata l a toamnă . Fata s-a măritat că avea 1 2 a n i . Noi ( căldărarii)

nu facem căsătoria la primărie, ci p e cruce."

La al;:eals'tă pop tnl a ţi·e, din cauza nqpotrivirii de Vrfl1s.tă şi a minorităţi·i

soţului , nu erau excluse nici cazurile de convieţuire a socrului cu nor a :
lnf. A .B . , 52 a n i , rudăreasă.
"Trăia ş i socrul c u nora , d e făcea curvăsărie" 1 8 •

Căsătoria era ,de

Valea Gircinului, 1 97 1 !

gu'lă hotăPÎ•tă de părin·ţi, fără a Întreba pe copii în

oo

familia patriarhală pastorală a mocani lor

ŞI

m

cea

a ţiganilor,

cu con

simţămÎnt.llll ctlpi i lor în c om u n i-t ă•ţ i \e pa.triar!ha'\e ale ceanrg ăilor (,fi.g. 8 ) .

rlicăii stăteau aproape tot timpul la tîrle ş i nu vedeau n iciodată fetele:

Inf. K . F . , 80 ani.
Satulung , 1 93 1 .
" . . . Pă vremea a ia nu era ca acuma, ne u itam printr-o găurice dă stobor. Dacă · l vedea
dă două ori pă ginere, era m i nune ; mă duceam la apă dă noapte şi dacă mă vedea cineva , lăsam
botili şi fugeam" 1 9 •

P ă ri n ţi i şi bă•tdnii le al-egeau soţiille, fără să-i mai Întrebe şi CÎ>llld veneau

acasă "tratlat·i·vde e r au tenminrate şi le plăiceau, nu l·e plă1cea.u viitoa rea con
soar.tă, trebui·au fă.ră mult munmur să se înrharme şi să .tra1gă la car;u) căls

niciei" 20.

Copiii ma1 miCI n u se puteau căsători înai ntea celor mai man, conside
rîndu-se aceasta o lipsă de respect şi l a ceangăi, dar în special la mocam :
lnf. M .A . , 85 ani, pensionar.
" ( La ceangă i) fata care era de măritat se ducea la horă ,

nu intra in joc pînă nu se mărita cea mare".

S ·O

Cernatu , 1 970.
vadă flăcăi i . Fata cea mică

1 8 Cf. T. Dordevit , La po lyandrie c h e::: les S laves du Sud, în Revue des etudes slaves,
an IV, 1 924 , fasc . 1-2 , p. 1 10-1 1 1 ; Ch . Letourneau , L ' evolution du mariage et de la fam i l ie,
Paris, 1888 , p . 134 ; vezi şi L. P. Marcu , Structures fam i l ia les en Roumanie a l 'epoque contem
pora ine et la processus de leur genera lisation typique , in Revue rouma ine des sciences sociales,
Seria Şt. sociale, X I I I , 1969, p. 99- 100 .
1 0 Elena Moroianu , op . c i t . , p. 66, nr. CXXXlX . Aceeaşi cercetătoare remarcă : "Ar fi
o minune să se facă o căsătorie d i n dragos te şi ma i cu seamă impotriva t•oinfei pări,n f i lor ; cu
toate acestea nu se pomeneau d ivorţuri. Aceste obiceiuri deosebite de cele româneşt i generale,
precum şi firea lor sobră , necomun icativă , ne aduc aminte imediat pe cele orientale şi sud
europene balcanice" (ibidem , p. 1 3 ) . Nunta făcută tinerilor morţi necăsătoriţi e o rem iniscenţă
a caracteru lui pur instituţiona l a l căsătoriei, venită să asigure legătura d intre două grupe de
rude : (lnf. A . B . , 52 an i , rudăreasă , Valea Gîrcinu lu i , 1 97 1 ) . "0 îm brăca m ireasă , îi punea
floare în piept, La băiat, «ginerică», ii punea brad pe morm int" .
2° 1. 1. Ghelase, Cet•a din trecu tul obiceiur i lor mocani lor sdce leni , în .,Viaţa sikeleană",
a n I l , 1 93 1 , nr. 7-8 , p. 1 6 .
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La mocani, fetele nu ieşeau la horă, ci ido·a r f'dme.i'le manta-re.
şi mamele să vadă pe flăcăi şi să_.şi aleagă pe viitorii gineri :

Aici

veneau

Satulung, 193 1 .
Inf. N.P., 69 ani.
" . . . Ş i juca'n Sîntilie numa nevestili ş i oamenii ; iera ş i burlaci, da nu era mulţi ; atuncea
fetili nu sd prinde'an joc, sd uita numa dd departe prin gdurii stoborului, cd iera ruşine sd
joace . . . " .
Satulung, 1 93 1 .
Inf. B.V., 69 ani.
U ite-te, ţaţo , la mine :
Dă ţ i -o pdrea cd joc ghine ,
Sd- ţ i dai fata dupd m ine ;
Dă ţi-o părea că joc rău,
Să ţi-o ţii cu Dumnezeu !" 2 1 •

HUJPă CUitn rema·ncă un au:oor, , J•emei le, 1dar mai al:es fetele, traiau într-o
separaţiune orientală. Fetele în trecut nu ieşeau nici pînă la biserică , decît
numa•i În noalptea Crălciunu1ui şi În Vinerea P�şti,lor, de 1sămt1au iooande l'a
Sf. Ion d is-rle-<l�miin!e aţă de se minuiau şi o�nid se i!lpo� şi oum in ica·u .
Mamele oare aveau feciori de in's·u r:a·t se dLvooau l'a bi1serid şi Î'şi că1utau ou
ochi de �uhnr pe viitoa r ea nmă, deoare�ce n'ulmai a�ci la bi1seri1Că aveau posi
bHitatea să o va�dă " 22.
Faptul acesta a ramas adînc întipărit în ammurea săcelenilor:
Satulung, 1 93 1 .
lnf. S.N., 75 ani.
"Cînd eram eu fată mare, pă vremea a ia veneam noaptea l a cuminecat, să nu ne va:ră
cumva lumea, ca orbii ş i la Paşti , doamne, mult era proşti oamen ii pe atuncea, mergeam tot
noaptea : fata nu vedea biserica :r iua, numai noaptea"23).
Satulung, 1 93 1 .

lnf. E .T . , 50 ani,

.,Noi cînd eram fete , nu i eşeam :r iua p e u l iţă , doamne fereşte, ne u itam numai pă vreo
găurică din stobor ; ne scosese ş i cîntec :
Fetili de prin Săcele
Să uită prin găurele
Şi-o striga feciorii la joc"2� .

Logodna (matkâsulas, eljegyzes) pJ'ecdda de obiiCiei cunuma rel�giK}aJsă,
schimbîndu-se mici daruri. I n caz de desfacere a logodnei, darurile erau resti
tuite, ajungîndu-se şi la vrajbă între neamuri la mocani şi, în special, la
ţiga,nii n•o1111 a zi şi s.eminomazi, unlde l egăt1u na m'atr�monială ena stabilită de
căHe părinţi, un'eori dhi1ar de la n'aJ$terea cOip�lului.
2 1 Elena Moroianu, op. cit., p. 5 6 , nr. CV I I . Ibidem, p. 4 2 , nr. LVI I I .
2 2 .. . . . Fetele din Săcele erau crescute inainte vreme foarte aspru . Întocmai c u m se creş
teau la mănăstiri. B ietele fete m a i nu ieşeau din casd s ingure dupd ce se ma i măreau. Iarna
priveau din ferestrele caselor pe trecătorii de pe drum . Iar vara, din zăbrelele orizontale (una
sau două la număr), care erau anume lăsate între scîndurile stoborului ce împrejmuia curtea"
(G. Moroianu , Chipuri din Sdce le , Bucureşti, 1939, p . 37).
23 Elena Moroianu , op. cit., p . 56, nr. CX.
2• Ibidem, p . 68, nr. CXLII.
37

-

Cumidava
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Inf. A. F . , 43 ani, că ldăraşe.

Valea Gîrcinulu i , 1 97 1 .

"La botet s e lua ş i promisiunea (de logodnă) . S-a botezat în apa (rîu lui), a venit unul de

a botezat-o care avea un băiat şi a promis fata" .

Mireasa este cumpăra•tă la ţirganii nomazi de că•tre păr.jnţii băiatuLui (la
mirească l6ve), dîndu-i-se o sum ă dre bani oare reprezintă vredniJC ia miresei,
În ti.m,p ce la cei seminomazi băiatul era cumpăra-t de către părinţii fetei :

lnf. A.B . , 52 ani, rudăreasă.
Vlllea Gîrcinu lui, 197 1 .
"Carturarii ( î i logodeau) d e la botet. Cînd se lua, se p lătea ş i ban i , 40.000 lei daca
fata era frumoasă . La lăcătari, ban i i se dădeau la părinţii băiatu lu i ; a fost un caz de a d at
20.000 lei" .

Salba ,purtată de felmei roprezimă, în parte, aiCeSlt preţ, şi ea este p ăJs
trată şi Înllipărţită În mod egal băieţ �lo r IPentnu a pllftea şi ei să-şi Wnt/Pere
nevestele:
lnf. G.M . , 21 ani, căldăraş.
Valea Gîrcinului, 197 1 .
"Salbă la noi (căldăraşii) nu e , la carturari este salbă şi se pun ( bani) ş i i n păr" .

La nto.:ani, zestrea - in1clusiv salba - erau pr.egă-uite de căJtfle pă rin,ţ ii
fetei - "la l!IÎ.t fei.ei!·e e ra.u ou g;h iJSio a re (11nKmdcre milci �n jurul l!lÎt·u lui) şi cu
ghiordan de galbeni" 25 - care dădeau şi cadouri la pă r i n ţ i i ginerelui şi la
fraţi•i J.ui. Ginerele n u dăidca caJdouri 1det.JÎ't b. mireaJsă.
On1d pă rin•ţ ii nu era·u de aco rtd ou căisător�a26, oînd nu se punea plăJti
p reţul sau ,se că u t:a să �se evite chdhuielille cu nunta, �a.ta era răpi tă (eJ.szăkte
tes, ciorăn.i la rade) un e o ri fără V'Oia ei, de cele ma.i ,muJ.te ori în1să prin�t�r-'o
Înţelelgere preall aJbj�l ă . Î n a:ce:>t din unmă caz, se ajunlgea Ja un a•c.ond (.li pă r invi i ,
în primul caz fata era luată în ap o i şi se ajungea şi la vrăjmăşie între neamuri :
Valea Gîrc inului, 1 97 1 •
Inf. A.B . , 52 ani, rudăreasă.
"0 furau cu înţelegere. ( Ziceau părinţii) să mai stea fata c ă e m ică ş i atunci o fura, mama

o plîngea".

O rămăişilţa a răjpi•ri� miresei la ·nuida rii din Va'lea Gî11ci•nu1Iui este obioei.ul
de a ascunde mireasa in ziua nun ţii :

Inf. G . B . , 60 ani, rudar.
Valea Gîrcinului , 1 97 1 .
"Se gdteau trei mirese î n altă casă ş i ginerele trebuia s-o afle pe cea adevărată" 2 7 •

25 1 . 1 . Ghelase , art . c i t . , p . 16- 1 7 .
2 6 "Nu s e înrudeau decît fam iliile mari între ele din cîte patru sau cinci părţi, fiindcă
nu voiau să li se înstrăineze averea şi neamu l" . (Elena Moroianu , art. c i t . , p. 1 1).
2 7 Cf. R. O. Maier, Deux coutumes nuptiales d 'aspects social chet les Roumains de Tran·
si lvanie (region Cluj) , în VI e Congres International des sciences anthropo logiques et ethno·
logiques, tom. I l , Paris, 1 964 , p. 237-23 9 ; vezi şi Kulinovi<'·Konstantinov<'i , Otmica kao
traditionali oblik pribavljanja nevjeste u naroda jugoslat•ije (Răpirea ca formă tradiţională de
căsătorie la popoare le din Iugoslav ia), Zagreb , 1965 .
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Nunta (lakzi, lakadalom, biav)

este şi în s.uibrona

Sălcde

mai puţin o fes

tivi t'ate reiligio<��s ă, dt mai .cu seaJmă un " ritual de trecere" , o legănmă făioută

în fa,ţa

cOtJnrunităiţ�i

şi a f1o11ţdor Sll.lip rana.onurtale, legăltmă pe care teoretitc ou o

poa·re de!ilf.aJce dedt moartea. De a�ci,

grij•a

deosebi,tă de a se re�pel;:,ta între��ul

ceremonia! faţă de comunitate şi faţă de spiritele favorabile şi nefavorab ile:
Valea Gîrcinu lui, 1 97 1 .
Inf. G.B . , 60 ani, rudar.
"Căsătoria se făcea intre e i pînă la a l doilea război mondial, apoi ca să a ibă drept la ajutor
au fost şi la starea civi lă , de s-au căsătorit tata şi fiu l odată " .

j urăm�nwl
civilă (gomete

La I'ludarii din Va:lea Gî 11cinului, a�pa re şi fortm'a inter1mtidiară,
sacru fiind considerat ca o logodnă

gâlii)

(rhomerte),

iar căsătoria

şi nuntla rel�gioasă f,iinJd făcute mt�lt m.a i tîrziu :

Valea Gîrcinu lui, 197 1 .
lnf. G.B . , 60 ani, rudar.
"Părinţii alegeau s ă fie fata fără vicii. Feciorul cu tata mergeau ş i o cerea . La logodnă
dădeau mina t inerii şi turnau rach i u pe m î in i . Trăiau logodiţi, iar după un t imp l D-20 ani
se cununau. Naşul era cel ce dădea ma i mult, sau cel ce-i botezase la biserică ."

Ţiganii de toate categoriile făceau de regulă căsătoria numai după obice
iul lor, prin ceremonia jurămîntului sacru:
Valea Gîrclnulu i, 1 97 1 .
Inf. G.M . , 21 ani, căldărar
"La căsătorie se făcea ( jurămîntul) la fe l : punea două degete fata pe cruce, băiatul punea
şi el două degete peste cele ale fetei" .

Cintstea mi resei era <liprClciată, !�pisa ei ·�upusă ba t.j.ocurii s.a-tului. Gopi·l,ul

din Hor i

(bit�mg)

era rău văZiut, fi ilnid IC.OO's�derat "hl<istem:at " .

La moc<11ni ş i rtd<llri femeia .s.e mută C·U l'Oiauinţa, � re�ulă, în ca1sa bă·r

batltdu i , ca în orice sistem ipa·triarthal, urtme de s�soom m atriar1hal În11Î'lnindiu-<se

doar la cean:găli şi, Într-o oarecare măiSiură, l1a ţ�ganii n.dma:zi şi stimin01mazi .

Tinerii călsăltori�i !PleaJcă la IoC.uinva lor imediat dUipă călsă'llorie :î n f alm��i1le pa

triarhale ale mocan1lor, cu excepţia copilului celui mai mic :
Cernatu , 1 93 1 .
lnf. A.B.G . , 76 ani.
. . . Venea ginerele încă c u u n unch i dă vedea m ireasa ş i-apăi să ş i logodea sara. I l lua
pă care-I vrea părinţii, care-i convenea lor. Şi feti l i cînd trecea ficiori pă drum, să u ita prin
crăpăturili dă la stobor şi ei să-nălţau-n scări ce să le vază. Ş i pă urmă să logodeau şi în
z iua de nuntă venea de le giuca la m ireasă cu păpuşa, neamurile ginerelui şi le dădea patru
cîrpe la patru rude. Ş i m ireasa trim itea la ginere primenele şi floare de pus în pălărie, c a
l a Săcu i . Ş i erau chemători : trei d ă l a mireasă ş i trei d ă la ginere . . . Şi-apăi tinerii stăteau la
socru ă l mare p înă să le poată face casă şi lor . . . "2 8 (fig. 9).
"

În c.omunităţile ca1sn i!o.:e patri1ar!ha:le cu cara·cter agrar ale cean,găi1lor, c.01piii

ră.m.înea.u, În vechime, Î11111preună c.u pă r i n ţi i uneori

n:oartea acestora:

2 8 Elena Moroianu , op . cit . , p . 69-70, nr. CXLVIII.
37°

https://biblioteca-digitala.ro

toată

viaţa �i chiar şi după

tiVIU MARCU

580

Inf. P.M . , 28 ani, lucrător.
Tărlungeni, 1 968 .
" Înainte stăteau c îte două fam i l i i la un loc , azi nu ma i stau , că se ceartă".

Punga o ţineau bă.trini1, de obicei socrull . Gînd locu1nţ.a nu era suficientă,
făceau o nouă casă în cur·tea părintească fără a despărţi însă curtea prin
ga11d. Curtea şi grădina erau folosite în comun şi numai în caz de neînţelegere
se făcea separare.

Inf. I.S . , 34 an i , funcţionară.
Săcele , 1967 .
"După ce se căsătoresc, copiii îşi fac casele în curtea părintească. De obicei nu fac gard
între case , ci stau aşa cu curtea in comun . Dacă se ivesc neînţelegeri , dacă nu se împacă soacra
cu nora, fac gard şi împart curtea".

Cu părinţii, la ceangăi rămînea copilul cu care se Înţelegeau mai bine
şi tot el moştenea şi casa,

si:stem

caracteristic comunităţilor casnice patri

1 0).
Averea (vagyo11) este Î•nlipă rţi·tă la căsăDorie, la mocani partea părinţilor

arhale (fig.

şi lociuinţa răon�noînid COipiLutl·ui celou i mai m�c. La cea111g ăi, •lta călsători.c nu se

făcea imediat împărţ·irea averii, femei•a ducînd doar zestrea la casa bărbatului:

Satulung, 1 9 3 1
lnf. B . V . , 69 ani.
"Mocanii le dădea �estre la fete cîte două sute, două sute cincizeci dă oi şi cîte o sută
cincizeci dă galbini, ii dădea cal dă ginere m ireasa ginere lu i , î i da vreo doozeci treizeci dă v ite
mari cine-avea , î i dAdea pă urmă d-ale case i : o ladă plină cu albituri, haine, roch ii, î i făcea
scurteică dă mătase şi una dă păstrare ş i o dulamă dă mătase ş i una dă păstrare ş i - i da o pă 
reche dă ghete ş i una dă cizme, î i da brîu dă argint, î i da ghiordan cu şaisprezece galbini mici
şi salbă-cu trei galbini mari ş i ghisoare cu băşic i dă argint printre ele şi urmuz . . "29 •

Zestrea (hozomany, staferun.g, ajandic6) e9te

meii . Salltba dnid

em:

păstrată pentru fetele

d:aotă de către pări'noţi•i f�tei
.ce

se

.

în generafl prqprietatea fe

(il-a

mocani

şi ceangăi)

este

vor naşte, dnid eJSite dată dJe că•tre soţ (ţiga n i i no

mazi) este păstrată pentru băieţi şi împărţită în mod egal între aceştia pentru

a Sle putea căsători la nîndul l•o r. Bunur.i�e i1mobilir.ue (tpălmunt, caisă) sân•t aidmi

nistrate de către soţ, cele imobiliare (vite) pot fi Înlstrăinate dO'ar
mîmul ambilor soţi.

Inegalitatea dintre sexe

ou cons�m�ă

era caracteristică sistemului normativ popular,

atît în comuni:tăţ�ile patrianhale pa�storale, tah şi în oale agrare. În pri�nu:l caz,

autori·tatea roţU!l•ui este abSIOiLută, în cel�lal•te dSite mai reduisă, fiind şi situaţii îon

!Care gJOIS]pOdă·ria era aonrlou5ă de femeie. La mocani, .femeia era ou t'O�uil legată
de gospodărie, a v.înd prea ,puţin timp pentru alte trebur i :

Inf. A .B . G . , 7 6 ani.
Cernatu, 1 93 1 .
" Cît eram fete, nu ieşeam nicdieri, numai prin găurili stoboru lu i ne u itam ; după ce ne
măritam , ne duceam pă la Sîntilii , pă la nunţi I!·O şase , şapte ani ; apo i ne'mbu lze11 băieţii şi
nu ma i ieşeam n icdiri"3 0 •

Pe stradă, bărbatul mergea înainte, el intră primul în casă. La mocani, fe

mel a nu t r a:ea
drum:

pe dinaintea bă rbatului, pe dinainotea căruţii pregătită pen tru

29 Elena Moroianu , op. cit , . p . 44 , nr. LXVIII.
80 Ibidem, p . 70 , nr. CXLX.
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Tărlungen i, 1970 .

lnf. N.B .., 90 ani, cioban.

"Femeia săruta mina la bărbat cind p leca in ţară" .

La c eangăi se observă aceeaşi inegali t ate :
Inf. A . I . , 62 ani preot.

" Bdrba tu l mdnincd intii la

Turcheş , 1968.

masă , apoi femeia şi cop iii. Cind venea un oaspete stră in,

se aşeza la masă doar bărbatul cu el, femeia nu se aşeza , ci doar servea" .

Drdp�ul c·apuiui fauni·liei eLe a da SlaJilloţi•uni s-.a .pălstrat în comunittăţi'le p'a

triatihaile pînă aJstăzi, în Slpccial la I'luda.r:i i din Valea Gîr1cinu'Lui, auî t asUIPra s o 

ţiei, oh Şli aiSUpra copiilor. Unclle pov'Cistiri în vemmri amintetSIC aJce.ste pna.ctiiCi

în vech i me şi la mo can i :
lnf. B .V .

Satulung, 193 1 ,

"Iar d e cin m-am măritat,
Un blăstămat de bărbat
Nu mă-ntreabă ce-am mincat,
El mă-ntreabă ce-am lucrat.
Mine pîne dă griu curat
Ş i vin roşu strecurat

Ş i cu pumni pd după cap"3l .

·Intr�o variantă să•cclcană a ba'latdei "Gh:i·ţă Că.tănuţă" se spune de .asemenea :
Inf. B.V., 69 ani.

SatuJung , 193 9 .

"S-auză d i n sat in sat

Cd mi·e moartea de bdrbat !"32•

Tot.uşi, la moc.a ni, ca şi l:a a l"OIIn ân i , femeile duiaîn!d gre ul gospodăriei în

lipsa bă rb.aţ il o r ,

se bun1 rau

de oon1s�deraţie ŞIÎ de

a

anulmită in!dopenldenţă.

Satulung, 1 93 1 .
Inf. F.F . , 4 1 ani.
"Apăi no i mocancili nu sintem aşa duioase dă oameni, ca alte muier i : e i stă i n ţară

aproape tot anu . . . no i nu sintem Învăţate sd ne stea omu pe cap toatd :tiua şi să ne ţie soco·
teala dd toate celea"88•

La moca.ni şi la ccangăi, în ca1z de neaiS'Ouharc a copiilo r sau de fugă,
ex i sta şi san.oţioole!a detS'hier«lării. In general , respd.:t·UJl faţă de bătnîn i era o
l ege strict resp ecta.tă l a p op ula ţ iile p ast oral e.

Satulung, 193 1 .

Inf. B .V . , 69 ani.

" A i tineri n u sd ducea la circiumd , numai ă i bdtr î n i , nici nu să apropchia dii cîrciumă ,

Doamne fereşte, da acuma ii dă a far p-ăi bătrîn i, să aibă ei loc"34 •
pr in

L��a de copii era oonsfdcrată o pedc31�ă diV'ină şi familia era IÎntrcgi>tă

înfiere (orokbevhel).

81 Ibidem, p . 30, nr. XXIIl.
32 Ibidem , p. 33, nr. XXX.
33 Ibidem, p. 6 1 , nr. CXXVII.
34 Ibidem, p . 49, nr. LXXXVI.
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Divorţul (vallas), ca şi aduherul, erau de neconceput în sistemul normativ
popul.ar din subrona SăJcelc, în spe1cia:l }.a moaani, u nJde căisăuoria era Închei•ată
de că·tJre p ădnţi şi rdletsfaJcerea oi iruS!elmna în ;prinnu'l r.înid o j�gnire <�Jdusă păcin
ţilor, în al doilea mn!d ruidolor ceiui laJ.t soţ, ceea

u n eo r i

ahiar exte11minarea

ce atrăgea

răzbunarea

şi

inJOVJaJţi'lm . De aideea , în caz de neînţeleigere, ooţii

v

răbdau, preferînd moartea dedt să desfacă căsători•a:
Inf. A.P . , 58 ani.

Satulung, 1 93 1

" -Dăscunună-mă părinte
Că dă m i - i dăscununa
Trei sute de zloţi ţi·oi da!
- Cununia-a fost la mine
Ochi-a fost în cap la tine :
Să te h i uitat mai ghine
Cu cine-ai venit la mine!3;.

Î n 3Jllilll1111�te caz·uri, deiSlpăr•ţi rea er'a posibilă, În

pldc i a l

9

pentru

l�psă

de

copii. Repudierea (valintar, singhile) este practicată la rudari fie prin alunga
rea Sloţiei, fie prin părălsi rea caisei 1dc că11:re Sloţ. Şi Î'n'tr-•un caz şi în celăialt,
desfacerea căsătoriei se făcea din iniţiativă unilaterală:
Inf. B .V . , 69 ani.

Satulung, 193 1 .

,.Bate-o mă, s-o bat ş i eu
S-o mînăm la tatd-său
Să-i dea strai ş i lepedeu
Că de cind m-am însurat
Tot pă paie m-a culcat"3 6 •

Recăsătoria (urjahazasodas) era în general rau văzută:
Satulung, 193 1 .

Inf. B .V . , 69 ani.
,.Zicală : Şi-a schimbat stratu (s-a măritat a doua oară)"3 7•

VăJdlllv a rămÎniC În

calsa

bă rbatul•ui , ajutată de n�dlele acest:uia Î n familia

patriar1hală a mocanillor, pc cî r11d în comunitatea oasni că
toance la rl.lldele ei (p'l. I I I ) .
S�soomul

succesoral (orokseg)

este

neral co'PiiLor, neipoţilor şi, în hpsa

a

cea:ngăilor se în 

s�Irl!plu, bunuri·le trarliSlmi�îndu-se î n ge

aJCeSJto ra,

soţiei sau as.::endenţilor. Testa

memul se fă.oea onaJl (lil!llib ă de 11110'arte) şi era de ra�ullă obl�ga•voriu pentr•u

ur

maşi. Ca1sa păfli.ntleaJSică (,,cur·rea" ) revenea de drapt copilului .�ai1e rămînea ou

pă.rintţii (100l lllla i mare l a moca:n i, cd mai b un la ceangăi), cu sa•u fără despăi�u
bifli pent!'1u ceilalţi fraţi (·pl. I V)38•

35 Elena Moroianu, op. cit. , p. 5 9 , nr . CXX .

88

Ibidem, p. 4 2 , nr. LIX.
37 Ibidem, p . 46 , nr. LXXV I.
i româ n ,
38 Cf. ş i Artur Gorovei, Partea sufletulu i . Un vechi obicei juridic a l poporulu
Fălticeni, 1925 .
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In privi nţa

bunurilor (birtok), ele

puteau d obîndi ,.prin moştenire, cum

părare, oonaţie sau prin a:go n�SICa!ă " . VOt ai�tlfe l ,�păJnliÎn.t•ul ·folosit mai llllll'[tţ i
an i îi dă.dea dr:eiPtul de pmpriota•te" . În s�stOin.t�l popular, se făcea o distinrcţJic
..
între bun.udle milşcă•roa-re şi cel� nltim�şcă�oare. Adestea din urmă e ra u tran
l'lmis�bilc numai de rpl'lopriiCtarul lor prin

aJc te

( " c asa cru cdeloailte supraodif�ta'tle"), în t ilm!p

o r trca lui

nl' a

cc!le m�şcă:toare pU'tearu fi Îrm

trotldeauna de ,proprietal'lul lor (ptk11g, car ere).
nullll a i oaunrcnii pot f i stăjpîni•i bunmilloor, ci rşi duhurile rele (szelle

p ru.nllutia•te, date pentru
Nu

de donaţie sa u dl.llp ă

ce

mek). î n stăpînirea acestora se află hotarele, fîntînile, locurile părăsite şi, în
general ,sumolul şi bu111u rile afolatre Mei {comor�le), f'<llpit pentJru care la răislc.ru
cile de drulnuri .se Luau m ăls.u ri !ipreci ale de .pre!C'Cllu�ie de că'tre trecători (semnul
c rucii), de că•tre nrunt:a:şi (ldalliSouri, libaţii), de d<ttie cei care înrsoţeSC mo r t ul (po
duri

de pînză alhă) ş.aJmJd.

Tărlungen i, 1 970 .

Inf. N.B . , 90 ani, cioban.

,.Sub stăpînirea duhuri lor rele se află : pisica neagră , găleata goală , popa , gunoiul după

uşă, iar sub stăpînirea celor bune : găleata plină, potcoava , hornarul" .
Gretdinţa arcearst'a era răr9piÎnidi•tă

În !ipC'c i a l l·a rudarii din V adca Gkcin u1l ui:

Valea Gîrcinului, 1 97 1 .
Inf. A.B . , 5 2 ani, rudăreasă.
,.(Duhurile cele rele) stau la răspînti i , unde se despart două drumuri. Se face cruce la
la răscruce, se face oprire cu mortu l, tot aici se fac şi descîntece" .
Valea Gircinulu i, 1 97 1 .
lnf. G .B . , 60 ani, rudar.
,.Se temeau de spirite, care umb lau la fîntînă , la răspîn t i i , la pod. Pe cine-1 prind, îl
pocesc la mij locul nopţii" .

rse p.un , ,p ouc i " , invocin:du-<se spiritllll locu
90 ani, cioban, Tărlungeni, 1 970),
iar pr a;:·t ilcil e mag•ice şi arpotro.pailc·e se făicea.u ioa hotar.ul satrul'ui, la pra:l?iul oa1sei
sa•u la gar1du1l curţii. La m ăorulf ă se rec.u111gea de căltre mO'Oani şi rudari în nlllme
Pentru nostrălmutarca

hotai'dor

lui care "pocea" pe răufăcători (inf. N. B.,

r.o atse 01da1zii pentru în�ăl1tarea răuLui şi pentnu ,paza cars.ei39•

D rept•u:l de servitute era în gener al ou a'tJenţrie observat în aşcza rile aJgrare,
În &pieida'l serwi,r.utrcia de tJracere.
Proprietatea as upr a animalelor se arată prin semne speciale. Pentru vite,
semnul de înfierare ap ar ţinea coununci, pemru 01 se folrosteau �amne rdupă fa
milie şi se mo�teneau40 (fig. 1 1 , pL V).

39 Cf. C . Stoicescu , La magie dans l 'ancien dro it rouma in (Rapprochement avec le droit
roma in) , ed . a Il·a Bucureşti, 1 93 9 ; vezi ş i P . Huvelin, Le magie et le droi t individuel , în
L'Annee sociologique, 1 906.
4 ° Cf. R. Vulcănescu, Etnologie jurid ică , Bucureşti, Ed it. A cadem iei R.S.R . , 1 970, cap. V ;
cf. ş i Albert An v . Str11ussenburg, Buq;eniCinder Brenn�e ichen, în MBSM , lV, 1940, 1- 4 ,
p. 45-4 9.
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Bunurile găsite (tazalt birtokok) erau În gen'Cra1 pi'ooprieoa,tea ceLui .care
Comoara gă
sită - dar ail spiritelor locului - e'ra Cl/S'C•unlsă de tJealma a·UJtlorÎ!tă.ţi;lo r sa:u a
le-a atlat, fădndu-se de obicei o Întrebare în sat sau la biserică.

hoţiilor. V�n·a·fuil pe teren străin era al vttnă!oor.u�'ui, cu eXIC$ţia da·�ullui în care
anÎimai1ul rănit .se

refll.l(gila în ah

loc şi a�unci era �ntpăl1ţi•t pe din dOIUă de v1-

nătloor şi prqprieoaruil l'orului. Pa1gulbelle priti•OIUÎ.Ite de vi1Je

oomăn�t1urnil10r sau

altor anima le .Sle ,pl ătea.u dUipă în�lk:l�re sa u prin a nbi'tra.j ul obştii.
·

Aalzniicii v•�telor erau a�leşi

de .ploipul�arţ:Î'a

agrÎiool ă �n sf anul

oi, .se făcea o învoială, cu plata de obicei în natură:

de obşte. Pentru

Inf. B .V . , 69 ani.
Satulung, 1 93 1 .
. , . . . Am ciobănit şaisprezece ani, pd doo o i un a n dă :tile ş i pă haine ş i pă urmă din an
în an am sporit cîte o oaie, pînă la (o mie nouă sute) obzeci am făcut v-o trei zeci "41
. •.

Pen1tru an�n1Jal1ul s.f�şiat de f ia re să11baJt ice, cioban,u'l nu
fă cea dova!d:a atalou!lu i fia!reiloor, alduiOtnid rălmăişiţiele v�ocimei.

răi�p.undea

dad

Fiilllctie!loe de pe crengiLe ce a'tltmau pe pămîntul vecinuloui er au soc'otite de

mocani lda

f i inid ale proprietar.ul'u'i pomulu i , la cean1gă i ale

ntUlui vocin salU dli\Pă Înţelegere.

pro.prietanu1lui tere

Va lea Gircinului, 1 97 1 .
lnf. A.B . , 52 ani, rudăreasă.
.,Crengile dacă treceau dincolo de gard , fructe le l e lua cel cu pomul".

Obligaţii (kotelesegek) recÎjpi'oce se

stlalbi1leau cu o1cazi.a unor even imente -

botez, căisăttorie - clnid se Sdhilmbau dar·U!rÎ . La anuuni•tJe ocazii (1Sitl1În,gJerea re
coltei, coniSitoru�rea unei oase) se

fă1cea nl!unică în cOimllln la ceal1lgă i , partilcilp1nd

toa� rudele s:aJu Ît111trea�ga comuni1ta,te , pe baz ă de roo�procit!ate. Fonmla cea mai
ob�şnuită

de clacă (kalaka)

era la tors ( fi g . 1 2) :

Inf. M .J. , 65 ani.
Cernatu , 1 93 1
.,Cum să făcea clacd , pă acea vreme r S-aduna v-o douăsprezece fete la cîte-o nevastă ,
care-avea mult de lucru ; ne chema : «Veniţi, zău , că fac dăsăr dacă!» Ş i-acolo , dacă ne ducea ,
indrugam pînă nu mai puteam , pînă la doisprezece , cite o ocă de caier una şi ne băga in casă
inainte : cintam şi indrugam, cine mai gros , care mai subţire - ţă i mu lte. Cîteodată ne c instea
mai ghine, citeodată mai rău"42.

In caz de ViÎnzare a unei case - în '�peloia.l a calsci p ă ri ntefşti (lc ăimi n) , nu

îns ă şi a ulliUi teren l1a o�mp

V'Or

ei să OUII11lp ere, a'VIÎnid

-

un

La ccantgăi I'Uicl:elc şi v·ocini'i erau îmrebaţi dată

drept de preferinţă

şi puuîn!d răisoUJnllpăr'a buntUI

înstrăinat fără consimţămîntul lor, î n timp ce la mocani nerespectarea obice
iului nu ,prodU:Ciea nroi

Util

efect jur�dic43.

E lena Moroianu , op . c i t . , p. 4 8 , nr . LXXX I I I .
Ibidem, p . 7 2 , n r . CLIV .
4 3 Cf. Val . Georgescu , Preemţiunea in istoria drep tulu i românesc , Drepru l de protim isis
în Tara Româneascd şi Moldova, Bucureşti, Edit. Academiei R .S .R . , 1 965 .
41

42
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Pentru vînzarea (eladas) u nui bun mobi l i a r se făcea un sem n pc obiect
CJGpunea ·un eşam ion la poar·tla dalsei .
Datul mîinii Înlsetmnla .că Î nţelegerea s-a făic ut şi WVIÎntul mi mai putea fi
luat înapoi. Arvuna (elăleg) se dădea uneori Într-o proporţie p rest ab i l ită din
pr eţ (un sfert, la cean gă ii din Cernatu), al t eo r,i după învoială :
( cmcc) S<liU se

Tărlungeni, 1970.
lnf. N .B . , 90 ani, cioban.
11 Arvuna trebuie să fie 1/4 din valoarea obiectului vîndut. În caz de răzgindire, cum·
părătorul trebuie să dea de două ori arvuna. Nerespectarea Înţelegeri i ducea pentru cumpărător
la pierderea arvunei, iar pentru vînzător la restitu irea ei îndoită".
Valea Gircinu lu i, 197 1 .
Inf. A.B . , 52 ani, rudăreasă.
11Cel ce nu-şi ţinea cuvîntul pierdea arvuna , iar vînzătorul dădea d e două ori preţul'\

Adăl1114şul (aldomas) se fălcea dUipă pl at a preţului şi se dăidea de obi.cei de
cel care primea banii (vînzăvor) sau la cean:g ăii din Cernatu de a1nbele
pă rţi , 'În prezenţa cîtorva pr ieten i sau .i nvitaţ i pentru a se asigura publicitatel
actului şi pentru a nu mai putea fi atacat:
către

Inf. G.B . , 60 ani, rudar.
Valea Gircinulu i, 1 97 1 .
"Adălmaş dădeau amindo i , u n k il de ţuică , ş i chema ş i cîţiva (martori)",
Valea Gircinulu i, 1 97 1 .
Inf. A .B . , 52 ani, rudăreasă.
11S e făcea adălmaş la vite. Plătea cel ce cumpăra" .

La v1ite mari, v1n:zarea se fălc ea cu c ăip ăistnu c u tot - pentru ca an ima
lul să poată f.i transportat - iar şaua se dădea nuim ai dacă s-a convenit :astfel :
Inf. A . B . , 52 ani, rudăreasă.
Valea Gircinului, 197 1 .
"Calul se vindea cu căpăstru , cu lanţ cu tot, cn să - I poată duce" .

Î n caz de do5ic'O(pe ri rc de dcifecte la obiectlul ouimtpărat, În unde Împre
jurări se poate resti•tJui luonul intr-1un an um i t tenmen ( 1 0- 1 5 zi·le la cea ngăii
din Cemat:u), în alte caz.u ri vJnzarca răimînea valabilă. Regu·la era mai stri,ctă
la rudarii din v,alea Gîrcinului:
lnf. G.B . , 60 ani , rudar.
" (Cumpărătorul) i n opt zile putea da lucrul inapo i,

Pedepsele (buntetes) în c a dr u l

comun�tăţii

e

Va lea Gircinului, 197 1 .
o lege ş i acum" .

se d ă d eau , în ved1ime, de că t re
faun i'lie se aiP'li

con.ducăuorii obştci săt'eşti, c u c ons�mţăllltÎn'tu l colccti·vi•tăţii. Î n

cau ·de căt:re bărbat fa ţă d:: �oţic şi mpii. Î n sistemul familiei pa:triarhale a
anocanil10r şi ruidariolor şaf,uil a vc:a - du[pă cum am vă zu t - o a.utloritate dc
·p lină aslllpria mem:b r iio r familiei.
în caJdrul camuni•tăţi,lm vi1c i nale, judecata (tor·venyeskedes) se f ă cea în
vechime de către sfatul bătrînilor sau d e întreaga obşte:

Inf. B .V . , 69 ani.
Satulung, 1 93 l .
" Înainte era hoţi in codru , acu sint i n oraş. N u era judecător c u condei după ureche ,
era patru bătrîni d in sat şi ăia judeca . Acu cincizeci dă ani era , i-am apucat şi eu . . . Acu
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cincizeci dă ani era patru bătrîni a leşi şi dia judeca nu să făcea acte, să ducea la bătrîni, dacă
era v·o ispaşe, v-o ceartă , îi împăca, că nu era avocat şi judecător ; devortu să făcea la pătru·
pop, nunta tot aşa : să făcea 'nvoire, să făcea strigări la b iserică ; ne duceam piste o săptămînă
la biserică şi făceam nunta . . . "u .

:PcldopiSCle variau d liiPă natJura faptlc i. Pcntoru undlc vini

de b a�sto n sau bi'Ci.
-caz

In

de

furt,

se

aplicau loviH.t ri

cel v�nov�t ero p·l imba't prin sat ou obicotul fmat lega t

de gît şi obligat să strige : "Cine va face ca mine, ca mine să păţească" :
Inf. A.B . , 52 ani, rudăreasă .
Valea Gircinu lui, 197 1 .
"(Pe hot) i l p limba cu lucru l furat (prin sat) : «Cine o face ca e l , ca e l să păţească*·
Aşa s-a intimplat cu unu l de-a furat ca ii de la colectivă în 1 968 , de l-a purtat cu caii furati"
(fig. 1 3 ) .

Complicitatea

şi

tăinuirea era asinni'lată cu fapta auuoru:l·ui 1p rintipal, alte
Tentativa era în general mai blîn�d tratată, în

ori pe:dcapoa ena mai .m�că.
sch�mb

recidiva

dUiCea La o 31gra1vare a JXjdelpsci .

Pedeap�a .m:a xiJmă era co[]sider.a tă, în unele comumtaţi V'Î1c in•alc, moartoo ,

( "robia aiducă ÎnJahÎisoa•rea " ) sau i21gonirea din
fonm'a anh•aită de pad�apsă maxinnă şi în sub

în altele predarea la a'uvorităţi
sat. Aceas·tJa din u rună a fost

�on a Să1cele la mocani, ,pe de-o parve .dauori,tă f apuu lui -că 1-ilplsi.[]d pc cel vi
novat /de ocrotirea com,unităţii putea fi omorÎ't de odoinc, pe de a'ltă parte

'ucideroo lui de că1:re connrunitauc ar fi însem n at o pîntgă'ri re
tului4S.

I n comunităţile patriarhale ale mocanilor,

C·U

sîngele vinova

j udecata

se făcea uneori d e
,
de ogal ii săi trobuia să pla:e În ahă

către grll!pul de pă•s tori, iar cd ooruda�mna:t
parte sau .să se eXjpună să fie ex'Cioutat de un Îinllputernilcit al g n up,u l.ui pais•noral46.

Ga probe, se f•olosea·u ma'rtorii,
jurămîntul, c'are era dec i z oriu . El se

des1cinid�rea ·la fava looullui şi în special

făce.1 în difcri•te f e lur i : pe lucruri sfinte,

la altar, pe pă1111î nt cu l•un11Î nări aprinse

(maganno)

cinu lu i :
44

E lena Moroianu , op . c i t . , p . 4 9 , nr . LXXXVI .

4 5 Cf. pentru antichitatea elină, I l iada , I l , v . 65 1-657 ;

l'a ţiga nii din Valea Gîr

IX , v . 63-64 ; X I I , v . 674-676 ;
XV, v . 357-362 ş i v . 423-425 ; XV I , v . 57-58 ş i v . 550-552 ; XXI I , v . 84-87 . După cum
arată G. Glotz , "cea mai teribilă pedeapsă după această moarte hotărîtă de :ci era expulzarea
d in fam ilie. Izgonit din gintă , fără cămin, un om nu mai este protejat de di.tre Them is şi nu
mai este considerat om ; el este atimos" (G. Glotz , Histo ire grecq u e , vo i . I , Paris, 1 925 , p. 1 22).
La roman i, excluderea din familie a existat sub forma abdicatio, fiind aplicată u lterior şi
forma greacă , pe care împăratii au ezitat s·o recunoască (Dioc letian , Cod . , 8, 46 (47 ) , 6 ;
vezi ş i A . Sabatier, La doctrine de ! ' expiation e t son evolution h istorique , Paris, 1 903 ) .
4 8 Cf. R . Vulcănescu , " L e jugemen t des patres" , Une ancienne institution d e dro i t pas·
tora[ rouma in, Congres Balkanique, Sofia, 1 966 . La fel se făcea ş i judecata (itd ime) la ţiganii
nomazi. După executarea vinovatului prin judecată publică sau privată ş i îngroparea lui de
către "delegaţii" , şatra călătorea toată noaptea pentru a se depărta de mort şi a se purifica.
Cf. Marie-Paul Dolle, Symbo lique de la mort en m dieu tsigane , în Etudes tsiganes, an. XVI,
1 970 , nr. 4 .
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Valea Gîrcinului, 1 97 1 .

Inf. G .B . , 60 ani, rudar.

"Se jurau pe cruce , pe copii. Le aducea ş i lumînăr i . Ce l bănuit apr indea luminarea ş i
ura pe ea" .

Valea Gîrcinului, 197 1 .
Inf. G .M . , 2 1 ani, căldăraş.
"Jurămîntul s e fă cea pe păm î n t , se fă cea o cruce d e lem n , se punea pe ea p i ine ş i sare

şi două lumînări aprinse, se jura faţă de toţi"4 7 •

P a deaJpsa divină e na tetnută, conls�deiiÎI1!du-<9C c ă ncsocotil"ca p racaptclio r de
cor·iduită (<pă•catu'l) atrage m a ri n enor01ciri.
Sinuciderea era con1s1�derată o do v'aJdă de laşitate şi un greu pălca<t. Starea
de legitimă apărare tn schimb era recunoscută.
Cims,tea (becsiil:et, potyiia) fiind luicrul col <nllai de P'reţ în convieţuirea în
comun ită,ţile a nha�oe, e ra pdd<e�pls:i t cu aJ<.pr�me nu nuanai p re}uidi·c•iuil material,
c i şi cel moral Rălzibumuea se făte'a n u mnmai pentr<U rănire s a u uddere, ci şi
pentru insulte, dil\"orţ, adul«:r. Răzbunarea •se fălcea de că·trc col lez:at sau ru
dele lui cde ma1 <11p mp iate şi era î nd ra_;>t a tă aslllp ra Vlinovatuloui sa·u rudcl'O r
·

l ui uneori, chiar cîteva generaţi i :

Valea Gîrcinulu i , 197 1 .

Inf. A .B . , 5 2 a n i , rudăreasă.

"Se făcea ră�bunare : << una pentru a l ta*. Fraţii fac răzbunare sau feciorii sau verii ş i se

răzbunau pe cel vinovat"48 •

In u nele cazuri, bunul nume (hirnev) a!l c.uuv'a era conta�tat de către în
treagla co!t11 un i tate, cel v i nm;;at dcvenin,d obiect de glume şi batjocură s a u
obiect d e poreclă, intrind in g u ra satului " , iar in d i fe r i te ocazii fiind vizat
direct, la mocani, prin strigături la horă:
.

,.

Satulung, 193 1 .
Inf. B .V . , 69 ani,
"Dă una care nu ştia să ţeasă - s-a dus în alt sat la soacră -sa ş i s-a apucat ş i ea să ţeasă
ş i nu ştia - şi i-a scos c intec oam e n i i dup-acolo"49•

Cel a.tins asnfel in on<o a rc:a sa de cele
r.uşinea trecea de Ia o gen craţi e la alt aSO.
O fo11mă d e c r i ti•c ă o nga n iza:tă er.a la
lele de Paşti :
·

m'ai mu lte

OI'l

p ără•se a

c ea rugă i "căruţa ou

satul, alotJcl

păipuşi" din

ZI

4 7 Cf. I . Chelcea , Tiganii d in România , Bucureşti, 1944 , p . 1 7 3 ş i 1 7 7 .

48 Pentru aspecte comparate , I . E lz i , M b i disa problfme n e lidhje me vrasjeni dhe hak
marrjen ne Shq ipperi (Cu privire la asasinat ş i vendetă în Albania), în B u l letin i Universitetit
S hteteror te Tiranes " , Seria şt. sociale, 1 95 2 , nr. 3 , p. 1 97-2 1 2 ; M . Marotta , L ' instituta delia
vendetta n e l la sua fenomenologia socio logica e an tropo lig ico-cu ltura !e, Roma , 1 964 .

49 E lena Moroianu , op . c i t . , p . 3 9 , nr. XLV I I .
5 ° Cf. ş i o relatare a lui G . Coşbuc asupra obiceiului "strigării 1=este fat" : "E o judecată
aspră strigarea peste sat - îmi zise preotu l - dar ajută ! Nu-i în stare nici o lege, nici o
frică de pedeapsă , n ici o autoritate să moralizeze aşa de mult satu l , ca străgarea aceasta" (Tri
buna l u l satu l u i , în D intr-a le neamului nostru, Bucureşti, 1903 , p . 1 3 1 ) .

https://biblioteca-digitala.ro

LIVIU MARCU

588

Inf. I.S . , 38 ani, funcţionară.
Cernatu , 1 97 1 .
"Aici ( la Cernatu) venea o căruţă , cu două roate , pe care erau două păpuşi, a doua zi
de Paşti. Cu ea veneau flăcăii călări ş i pe jos pe la fete. Le critica pe fetele care mergeau la
bal ş i veneau dimineaţa acasă, le striga cu vorbe de haz" .

Com un i tăţi le săteşti f10 nma u

unităţi saciJale În!ohise,

redU/se cu aLte comunităţi . RarirtMea acest<o r rajporturi

a1st1fel aVIÎnd r aportJUri

se

veidc din faptu'l că

"străin" , în moova1li'1Ja1tea nurială, nu Întse'atmnă ()111 de altă c redinţă sau de ahă

naţionral�tate, oi "om din alt sat" :

Va lea Gircinului, 1 97 1 .
Inf. A. B . , 52 ani, rudăreasă.
" (Străin) e omul venit d i n a ltd parte, cel c e se aşează a ici e venetic".

Da-tori,tă vedhiu!>ui s�stem cnidl�ami,c, că's ă tJOri a c-u pc r S'oa nc din alte sate

sau de a ltă naţionalitate51 nu era posibilă :

Satulung, 1 93 1 .
lnf. B. V . , 69 ani.
"Măritatu·i cu făţărie, că nu ştii pă cine iei, da vorba aia : Mocanu sd-ş ia Mocan şi
Cojanu , Cojan . . . ":;2 .

Intr-o per io a d ă de tranziţie, se plăteau despăgubiri pen tru mtreasa dusă

În alt sat :

Tărlunge n i , 1 970.
Inf. N . B . , 90 ani , cioban.
"Punea lanţ (flăcă ii) de-a curmezişul drumu lui ş i nu-i ldsa scl treacd (pe nuntaşi) p ind
nu le dddea cinstea".

M .A . , 85 ani, pensionar.

Cernatu , 1 970.
" (La ceangăi) legau drumul de le dddeau citeva buţi de vin sau le plătea băutura" .

Valea Gircinulu i, 197 1 .
lnf. G. B . , 69 ani, rudar.
"Se inchid ! drumu l cu lanţ, cu sfori , d in stilp i n stilp ş i aşteaptă cu ciomege ş i furci
sd vind ginerele sd pld teascd , cind e luată m ireasa din sat. G inerele dd 3-5 deca vin. La Debirlin
a dat 3 vedre de vin , dacă nu , fac băta ie , cum de a scos fata d in sat < fără voie > " .

Legăturile

,dintre satele skelene se stabileau d e către căpetenii sau sfatul

satului pentru nevoi de apărare sau l ucrări comune : incendii la cî mp , pădure,

inunlda·ţÎ·i , ClonSitruqii de podmi, biser�ci, şcoli. În Claz de <l!păra·T'C con11ună, se

înj gheba o forţă de apă r·a re un�că, pun�nid srub aJcecaişi comanJdă t'oatie satele,

cu'lll s- a în-tî-mplat în reN'Oiluţia de la 1 84 8 , mlocanii oTig'a.n:i·Zlînidu-tse Înttr-o le

g iu ne ,pe în:t reaga Ţară a BÎ'risci (Hg. 1 4).

Străinul (idegen) ven it temporar într-o coJnunitate vicina:lă, ca şi "vene
(jooeveny) S'tabilit def,ini·tJirv în sat, ora bine prilmi1t, aJcoi1dlînrdu-i-sc ospi
talitate şi alpă ra.re. În caz că e ra lozat de cineva, străi,nu'i era aipă r M .

ti.cul"

51 "Se povesteşte de vreo căsătorie din dragoste sau de iubirea d intre o româncd ş i un
ungur - ceea ce poate nu s-a intimplat de două ori de cind ţin ei m inte - zeci de ani de-a
rindul de către fiecare generaţie şi se scoate cintec . Deşi se înţeleg b ine cu ungurii, trăiesc
in relaţiuni destul de bune, zicîndu-ş i unii altora «vecine>) , totuşi nu se intîmpld sd se inru
deascd unii cu a lţii" (Elena Moroianu , op. c i t . , p. 13) .
52 Ibidem, p. 3 1 , nr. XXVIII.
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convieţuire aplicate in comuni tăţi le vicinale din subzo na Să
rfl�nul per
soanelo r, bun.uri, ob lirgaţii , petcletpse, relaţi i interldOIITIU
I ni:tare - oore�Sipun·2!Înd
în conţinutrul şi fonma lor nevoillor ronrcrete arle .arooSltlor crnnurn�tă·ţi, St'<l!d�ului
Normele

cele

de

a.u Îhnbrăca.t rde;:i f·onme QpeiC:if�ce - o�an.i:z,are, aldJmi ni•Sltra re,

lor de dezvol•tlare.
Ate!Ste nornne (obicei, szok,h ,şuka) au a\"ut o <lfplk;are înrdrdtunglată (plu
res actus uniformes, cantiotloUi), era.u ba·Zia'te pe conrvi•nrgerea că aşa trebuie să
fie, ;potri vi t ondinei de drept (opinia iuris et neceNtatirs) şi avearu o raţiune d�
a fi (ratio)S3.
Inf. G . M . , 2 1 ani, căldăraş
.,Obiceiul (şuka) e c e s e face la noi , la nuntd, la ::: estre" .

Valea Gircinu lui, 1 97 1 .

Norun:ele arce.>t•e'a se deorsebe\SIC de celda.l te obi,oeiuri

şi în pri�mul nî111d de

•

pr�sor1pţiile mor:ale - ,prin arceea că, pe de o .parte, Slfera lor d� arplilaare pr·i

veşte În mQd S'pec i a l retglemenotlarrea convie�uirii sociale, iar pe de a1hă parte

neffeiSJpe'.::rtar•ea lor a·t rage am�mi•te san•c�·illlni mat·erira'le, .prestaibilite şi conSle'cvent
apl ic ate .

Suînrs legate Între ele în cadr.u'l arcde<i a şi stl'ucr.uri sociale, nor1mele de con
v ieţui re au c ăjpă:tat şi in !>ubzron:a Săloele caraletenul de sistem normativ popular,
bine i nrohega.t, devenmina't de un anumi t mord de prorduqie şi inf,J.uenţJÎnidru-i me

-canirsllll u l funrcţion:a!l şi dez�VIoltarea54.

ao�Cl comu ne i .pnm:mve,
j.urudi1c pur. P·e măiSimă ce comunităiţile ;pri
m itirve s-a,u intcadnat in .moduri de o !"gan i z are st�per�·aare, strt�cuu�a sooi a1lă s-a
comp lix:at, ală·t.ur i de f·onmde ·iniţ i aile, doe�pă,şi.re, aJdăug1Îoidu-se elemen� noi şi
1uînld naşoore astd'el o fmtmaţiune S'm:ia:l-ooonormilcă. În caJdru'l a•cestrei fonma
ţiuni, sistemul noTJma tiv .popular, ca etlement de s.�ralstJ"uiCUu ră, a deven�.t şi el
m ai complex , cuiprinzrî11id ală:tmi de rănnărşiţe al'e societăţii gent�l·�oo şi relaţii

Într-o formă i niţiaJă, arce:i't sistcrm a core�puns şi

prezemîn·du-1src deci ca un silstelm

baza.te pe prqprie•ta1tea privată şi oldată ou ele prin10irpi i şi nor1me de conrduită

din s iS':Jelmul de dte�Pt al claiselor dominante.

La rindul lor, in caidrul startului exp!loatator, clasele dominante au fost ne
voite să ţlină searma, şi in Ţara Bf.rsei, de nor1mele d e conduită din co:m unităţile

58 Cf. S . G. Longinescu , Elemente de drept roman , Bucureşti, 1 90 8 , p . 84-85 .
54 După cum remarcă sociologu l sovietic Kosven , in perioada de destrămare a comune
primitive .,vech ile obiceiuri se fixează , se transformă intr-un anumit sistem, transmiţindu-se
d in generaţie in generaţie. Aşa apare obiceiul pdm intului , care poartă pecetea dualismului,
caracteristic societăţii gentilice in etapa respectivă a istoriei ei. Acest drept consuetudinar
tinde, pe de o parte să fixeze şi să păstreze vechile norme gentilice, iar pe de altă parte devine
in mod inevitab il expresia noilor principii ale proprietăţii private, care distrug comunitatea
gentilică , expresia diferenţierii sociale şi a autorităţii" (M . Kosven , op . c i t . , p. 1 77 ; vezi ş i
1. Demeter ş i 1 . Ceterchi, Introducere i n studiul duptu lu i , Bucureşti, Editura Ş tiinţifică, 1 962 ,
p . 4 1 ).
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v i·cinale, fie rocuno90Întdu-1l e ca altare (praete,r legem), fijle decllartînd,u-le ca ex
·prlln11Înd proP'r i a lor vo�nţă şi ÎnlcaidrunJdu-le în s�s.telmul 1or juddic (propter le
gem) şi numai in anumite cazuri - altunci dnd lezau direct interesele de
clasă - �nterzidndu-le (contra legem), ca lde pildă atunci cînd era vorba de
j ust�fi,ca·rea acţiunii ha i:dllici lo r . În g·eneral, a•u fost aldO!ptate în ure1cut de către
claJsa dlouninan:tă acele nonme care asilgurau .un minllm\Jim de ecihita'te soci·a'i ă,
absolut necesară funidării dreputdu� ş i mlen�nerii sta•tuh.1oi exp�IQiatatorss.
Intre aceste norme, inspirate de popor, dar care au căpătat aspect de
lege prin voinţa daJ�i donniname, core�S�Punz�nd in t e reselo·r aJcestei.a, fi ind in
terpiieta·ue şi apli,oate dujpă bunul ei phvc (drept cutumiar), piC de o parte şi
n orim:ele de comnieţ,uire ale conn u nijt ă ţiao r vi•c inale, rores!punz�nicl intereseLor tu
tu ro r memJbrilor aceHora ( obrceiuri }uridice), pe de a lt ă parte e9te o deo seb i re
calitativă care nu poate scăpa unei analize orich de sumare. Distinqia atentă
şi permannetă dintre "drept" (jok) şi "dreptate" (igazsag)56 nu face decît să
dea eXUJre>ie p ri illc�p �ul ui populla r după care o n10r1111ă de conduită nu poate fi
d r eajptă dacă nu core�pun1de pre;:elptelor mo rall e a:l� întregii co1111unităţi, pe o
an um i tă treaptă de dez·vol:t.are a ei.
Nerespectarea normei j uridice era în acelaşi 1timp şi nerespectarea impe
rativdor etice, cel care se încumeta să facă aceasta fiind pe deplin vinovat
faţă de co.munit1ate, aj unlg�vnld în opo zi ţie ou ea şi exduAndu-�se alllt'Omat şi
fără drept de apel ,din mijlocu'l ei : era ,,.deSJoonsiderat şi povcsui•t de t ot satu11" ,
"ră11n!Înea pen t r u uoa.t ă viaţa ba.tj O'cma satuLui" .
Se î nţelege asofel uşor de ce cei ce !"elprezentau comunitatea c a împuter
niciţi ai ei se bucurau de un "respect nesilit şi necontestat", ca şi sistemul nor
man�v în mumele cănuia aoqionau, a.şa cum greu se puuea in1.a:ginJa într-'O socie
tate Îmipă r ţ it ă în clase, {)U ong:ane de con1du1cer.e care sînt "ex\Ponenţi ai unei
.

55 După cum remarcă prof. Gh . Cronţ, "justiţia obştilor săteşti, în care se pot recu·
noaşte reminiscenţele organizări i sociale genti lice, n-a fost suprimată de justiţia domnească,
c i adaptată treptat şi utilizată în interesul elementelor feudale ş i a l consolidări i autor ităţi i
domneşti. C a organe auxiliare a l e justiţiei feudale, cu însărcinări valabile numa i pentru proce
sele respective, jurător i i au folosit în numeroase cazuri mărtur iile şi informaţiile oamenilor
d in rîndul maselor populare. Numai asemenea colaborări ale oamen ilor de rînd cu jurătorii
ar putea fi socotite aspecte populare ale instiruţiei jurătorilor. În realitate aceste colaborări
au constituit deghizarea populară a justiţiei feudale" (Gh . Cronţ, Institu ţ i i med iet•a le româneşti
Înfrăţirea pe moşie. ]urătorii, Bucureşti, Edit. Academ iei R.S .R. , 1 969, p. 220�2 2 1 ) . Este vorba
de un m inim de echitate necesar oricărei societăţ i ş i de care clasele dominante au trebu it
să ţină seama . Cf. A. S işkin, Bazele moralei comuniste, Bucureşti, E .S.P.L.P . , 1 95 6 , p. 409 ;
vezi ş i Tr. Ionaşcu ş i E . A. Barasch , Despre rela tiva independenţă a unor aspecte ale fomtei
în drept, Problema constantelor dreptul u i , în Stud ii şi cercetăr i juridice , an IX , 1964 , nr. 2 ,
p . 1 77� 1 90 .
5 8 Pentru ius aequum e t bonum, vezi U l p ian D ig . 1 1 , D e j et j . , 1 0 , 1 ; Paulus, D ig . , h ,
t , 1 1 ; pentru Ars aequi e t bon i , vezi Celsius, D ig . , h . t . , 1 , pr ; cf. ş i F . Senn, De la justice
et du dro i t , Paris, 1 927 , p. 29�34 .
,
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pu te r·i care se înstrăinează de mciera·te" 57

şi unde necontcondanţa dintre dr ept
re�mg.erea la obiK:eiuJl păllnlimului, chiar în

ş i drept.a te e r a regulă . De ai1ci, şi
peri•oaicle mai evoluate, deo.a relee "er'au convinşi că autoritatea de s tat nu le
făcea drept·a te " , pre�.:mnn şi a1pre1eierea întliln�tă uneori că ,,vedhile nînidu�eli erau
foarte bune şi trebuilei9C pămr.a•te. Ele silu jejSlC sOicietawa" .

Ca fenomen s01ciolo:gic, obiice�urile jur�d�ce ş i-'a u av-ut ş i î n sUJbroilla Sălool<e

importanţa şi rolul lor bine precizat de-a lungul vremurilor, apărînd În anu
m ute conJd i ţ ii ale vieţii st01cial.e, i•ar exil9tlen�•a lor fiinid corudiţionată de În.să,şi
acele În11p rejurări . Dez.VI() lt'are:a societăţii le-a fă•wt să .ca�p:ete un cara�oter i stori•c
tot mai pro nunţat, rămăşiţele lor fiind .pe cale de ra�ldă

p rillioi:pi lile

c'a re le-au stM la

bază

Totuşi,

- ,perfeota conlcondan ţ ă dintre drept şi drep

tate, dimre voinţa inidi·vro uală şi cea oolet;:·tivă - aru fixat

un

ideal pe ca re

reaJli:zteze pe o trealp:tă mai înahă, în cadr.ul
SIOiciaR�IStt ce PC!prezintă , în fonma lui cea m'ai c voluată, vo

societatea noastră îşi propune să-1
sisuemului .de drCipt

di1soLuţie.

i n ţa întregii societăţi58.

57 K . Marx şi F . Engels , Opere a lese în două volume , voi. I l , e.:l . a Ill-a, Bucureşti,
E d it. politică , 1968 , p. 298 .
58 Cf. 1. Demeter ş i 1. Ceterchi , Introducere în studiu l dreptului . . . , p . 282 .
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Fig. 2. ,.Delegat" (bulibaş) al

comu

n ităţ i i de rudari din Va lea Gîrcinului
Să cele, 1 97 1 .

Fig. 3. Poarta satu lui Cernatu, a doua
jumiltate a sec. XIX (dupil Orbdn Bakh:s)

38

-

Cumidava
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Fig. 4. "Jocul bradului" (boriţa) la ceangăii din Zizin, a doua jumătate a secolului XIX (după
]. Teutsch).

Fig. 5

.Măşti folosite de dansatorii ceangii, prima jumătate
Sdcele) .
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a

sec. XX (Mu:teu l etnografic

..
..
.

Fig. 7. Ră boaj e folosite de mocanii săceleni, prima j umătate
a sec. XX (Muteu! etnografic Sdce !e) .

Fie. 6. Unităţi de măsură a laptelui folosite de
prima jumătate a 5ec. XX (Muteu! etnografic Sdcde).
https://biblioteca-digitala.ro

mocanii slcelenl,

Fig. 8 . Se mnarea actului de logodnă la ceangăii din subzona Săcele, a doua j umătate a sec.
XIX (după Orbdn Ba ldzs) .

r.:_g .

':1.

Plec&rca m iresei la casa mirdu i, la mocanii din Satulung, prima jumătate a sec. XX (foto
V. Tudoran).
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Fig.

1 0.

Casă de ceangăi pentru două fam ilii, Tărlungeni, prima jumătate a sec. XX.

Fig. 1 1 . U nealtă de însemnat v itele, Turcheş , a doua jumătate a sec. XIX (Muzeul e tnografic
Săce le) .
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Fig

13

Infractor afişat in panou! Miliţ iei (jos) pentru a fi cunoscu tde locu itori,
" oratul Siecle, 1 970.
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Schema terminologiei delrudenie folosită de mocani (majuscu le) şi ceangă i ( minuscu le)
în subzona Săcele, prima jumătate a sec. XX (în paranteze ascuţite - numirile recente) .
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P l . II. Modelele geometrice ale raportu r i lor d i ntre căsătorie ş i rudenie la moca n i (A) ş i
ceangăi f B \ I n subzona Săcele. orima j u mătate a sec . XX (1t- lin ia paternă ; !.L -- l i n i a maternă)

A)

8)

Yf•

III

-

P l . III. D iagrama polară a funcţ i i lor fam i l ie i in c o m u n ităţ ile v i c inale d in subzona Săcele
prima j umătate a sec. XX. A - Schema ele principiu : I - funcţia b io logică ; II - funcţia
demografică ; I I I · -· funcţia econom ică ; IV - funcţia juridică ; V - funcţia p o l i t ică ; VI

funcţia etică ; V I I ·-- funcţia relig ioasă ; V I I I - funcţia pedagogică ; IX - funcţia psihologică
individuală ; X - funcţia psihologic:\ co lect ivă . B --- A p l i c a ţ ie la satele s�celene.
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P 1. V. Semne de proprietate pentru însemnarea v itelor (după
A lbert Ar:r v. Straussenburg) : 1 , Baciu ; 2 , Turch� ; 3 , Cernatu ;
4 , Satulung, 5 , Tărlungeni ; 6 , Zizin ; 7 , Purcăreni .
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ALTE RECHTSBRA.UCHE IN DER ETNOGRAPHISCHEN
TEILZONE SĂCELE (SIEBENDORFER)
WA.HREND DER ZWEITEN HA.LFTE DES 19.
UND DER ERSTEN HA.LFTE DES 20. JAHRHUNDERTS
(ZUSAMMENFASSUNG)

Die ethnographische Teilzone Săcele umfasst clic Siebendorfer Baciu, Tur
chcş, Cernatu, Satul,ung
die hoote die Stadt Să·cele bilden
sowie Purcă
reni, Tă rl.ungen i und Zizi n .
In den Gemeinde:n cler enh nog ra�ph ioohen Teilzonc cler Siebendo11fer hat ten
die giiLtigen Roohtsvo r9Chrif ten betreffend Organisierung, Verwahung PerSIO
nensta.nd und Giiterstand., Vet:pflliJohtungen, St11a.fen sow•ie die Beziehungen zru
anderen Gemeinden ein ige Gharakterilstiken, die naoh Inhalt und Form den
konkreten Beclihfnissen und clem Entwicklungsstadium dieser Gemeinden ent
-

-

,

sprwhen.
Diese Vorsohriften wurden lange Zeit hinduroh angewendet uncl fUJSsten
auf cler Oberzeugung, dass sic nach cler Rechtsordnung so se in mussten und
ihre Existenz einen Sion hatte. Von den anderen Brăuchen und vor allem von
den Moralvorschriften unterschieclen sie sich claclurch, class diese Rechtsbrauche
besonclers das gesellschaftliche Zusammenleben betrafen und dass ihre Miss
achtun.g bestimmte, konsequent angewandte Strafen matericller Natur nach
si c h z og
In seiner UI1Spriingli·chen Form en'tsprwh dieses Reoht:ssystem auch hier
cler Ungemein�Scha.ft und war somit ein reines Rech tssy stem
In dem Masse, in clem die UrgemeÎ'IlJ9Chaften si·ch in h ohere O r gan i•sation s
fo!1men ei ngl i ederuen konnp lizierte si·ch 3JUJoh ihre soziale Struktur. Zu den
ur51p riingliohen, iibe11holten Fo11men kamen neue Elemente hinz.u, so da.ss e i ne
okonomische Gesellsdhaf·nsformation entlstand. 1 m Rahmen dieser Foi11n aci.on
wurde auch das Rechtssystcm
als Teil des Oberbaus - immer komplexer
und umfasste ausser den Oberresten aus cler Zeit cler Urgemeinschaft auch auf
das Privateigentum gegrtindete soziale Verhăltnissc und mit ihnen auch Grund
sătze sowie Vcrh a l ten s regel n aus dcm Reoh t ssystem cler herrschenden Klassen.
.

.

,

-
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Das GewahniheitJsredht umf31Sl9t vom Vol ke a.\JISige�ene Vor9ChrtiJ,oon,
den Wi'Hen cler herr90hencLen Klasse Gesetzeskra.ft erhiehen, wei l sie cleren
teressen ent.'lpracllen tmd nach ihrem Guooi.1n ken angew.andt wurden.
Redht.sbrăoohe sind Nonmen des Zusammenlebens cler Gememclen , die clen
teressen aller Mi�ioder der Gemeimahaft enUsipraahen . Zwi;�en beiden
swht ei:n

qua'litat�ver Untel'l!lCihied, cler

aU'ch einer nooh so

oberflaool-ilohen

clie
In
Die
I n
be
Un

tersuchung nicht entgeht. Die aufmerksame und stăndige Unterscheidung zwi

schen "Recht" un.d "Gere-=htigkeit" clri.ilckt nicllus andc res

am, a.ls

die A uffas

sunt; des Volkes, dass eine VerhaltensV'Onoohrift nioht gerecht sein kann , wenn
sie maht m o rali.sohen Geboten cler gesamten Gemein90h:aft auf einer bestimmten
,

Entw icklun�st.ufe enusprioht.

VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN
Abb. 1 . Die S iebendorfer in cler zweiten Hlilfte des 1 9 . Jahrhunderts (nach Orbdn Baldts)
Abb. 2 . Abgeordneter (,.Bulibasch") cler Holzschnltzergemeinschaft aus dem Gîrcin-Tal bei

SAcele, 1 97 1 .

Abb.
Abb.
Abb.

3. Das Tor des Dorfes Cernatu , cler Hauptgemeinde cler S iebendorfer, in cler zweiten

H ălfte des 1 9 . Jahrhunderts (nach Orbdn Baldts) .
Der ,.Boritza"-Tanz (Tannentanz) cler Tschangos aus Zizin, in cler zweiten Hiilfte
des 1 9 . Jahrhunderts (nach ]ulius Teutsch) .
5. Masken von Tschango-Tănzern aus cler ersten Hiilfte des 20 . Jahrhunderts ( Vo lks
4.

kundemuseum Săcele) ,
Abb.

6 . Von den Mokanen aus Săcele verwendete Messgefiisse ftir M ilch . ( Volkskundemu·
seum Sclcele) .

Von den Mokanen aus Săcele verwendete Kerbholzer (Volkskundemuseum Săcele) .
Bei cler Unterzeichnung des Verlobungsvertrages bei Tschangos aus cler Tellzone
Săcele (nach Orbdn Baldts) .
Abb. 8. Fahrt cler Braut ins Haus des Briiutigams bei den Mokanen von Satulung (Langendorf)
erste Hălfte des 20. Jahrhunderts. (Foto V. Tudoran).
Abb. 1 0. Zwei-Familienhaus cler Tschangos in Tărlungeni, erste Hălfte des 20 . Jahrhunderts.
Abb. 1 1 . Viehbrandzeichen aus Turcheş aus cler zweiten Hiilfte des 1 9 . Jahrhunderts (Volks·

Abb.
Abb.

7.

7.

kundemuseum Sdcele).
Abb. 1 2 . Mokanenfrauen aus Satulung beim Weben, in cler ersten H !llfte des 20. Jnhrhun
derts. (Foto Q. Moroianu) .
Abb. 1 3 . Steckbrlef fur einen Verbrecher an cler Anschlagstafel cler M iliz in Siicele ( 1970),

um von den Bewohnern erkannt zu werden.
Abb. 1 4 . Mokanen und Tschangos aus cler Teilzone Săcele, in cler zweiten Hiilfte des 1 9 .
Jahrhunderts (nach Orbdn Baldts) .
Tafel

I. Obersicht cler Verwandtschaftsbezeichnungen bei den Mokanen (mit Majuskeln)

und bel den Tschangos (mit M inuskeln). In eckigen K lammern die heutigen Be
zeichnungen.
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II. D ie geometrischen Modelle cler Ehe- und Verwandtschaftsbeziehungen bei den
Mokanen (A) und den Tschangos (B) in der Teilzone Săcele, in der ersten H ălfte
des 20. Jahrhunderts (7t = văterliche L inie, !J.= mtitterliche Linie).
Tafe l III. D iagramm der verschiedenen Funktionen der Fam ilie in den Gemeinden der Teil
zone Slcele in der ersten H iilfted es 20. Jahrhunderts. A . Grundsiitzliches Schema;
I biologlsche Funktion II demographische Funktion III w irtschaftliche Funktion
IV juridlsche Funktion V politische Funktion VI ethische Funktion V I I religiose
Funktion VIII piidagogische Funktion IX psychologisch·ind ividuelle Funktion
X psychologisch -kollektive Funktion. B . Anwendung auf die S iebendorfer.
Tafel IV. Schema des Erbfolgesystems in den Gemeinden der Zeilzone von Săcele in der
ersten H ălfte des 20 . Jahrhunderts.
Tafel V. Viehbrandzeichen (nach Albert Art t�on Strau.ssenburg) aus 1 . Baciu, 2 . Turcheş,
3 . Cernaru , 4 . Sarulung, 5 . Tărlungen i, 6. Z izin, 7 . Purclren i.
Tafe l
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După ce Oltul este strins ca intr-o chingă de capetele Munţilor Perşani
şi ai Baraoltului şi pe "Cînd codrul Turzunului tăcut şi întunecat, rămtne
în urmă, iar Oltul răzbate În panea de apus a lumlii, tn faţa lui se desohide
una din cele mai măreţe privelişti din cîte a intilnit vreodată" 1 , aceasta este
Ţara Oltului care privită de sus de pe munţi - precum ne destăinuieşte
etnogmful Cornel Irimie - pare o grădină minunată.
Cuprinsă Între Olt şi Munţii Făgăraşului, "prin ţi ai geologiei", această
ţară a ţării a constituit de-a lungul veacurilor un labomtor activ in plămă
direa comorilor noastre populare.
Folclorul, portul, obiceiurile şi alte manifestări ale culturii materiale şi
spinituale 'au inflorit aici prin munca şi talentul inepuizabil al maselor de
oameni ai muncii.
Descoperirile arheologice, denuJmirile unor virfuri de dealuri şi poteci
de picior, numeroasele instlalaţii tehnice de preluc11are: pive şi viitori, joagăre
şi mori, precum şi practicarea unor meşteşuguri străvechi ca olăritul, cojocă
ritul, pictura pe sticlă etc., toate la un loc vorbesc despre o istorie milenară
a acestor locuri strămoşeşti.
Din acest ţinut cunoscut sub denumirea de Ţara Oltului "Numele cel
mai vechiu şi mai autentic . . . cum a vieţuit şi s-a transmis prin localnki in
conştiinţa �nerală şi in istoria romanilor" 2, ne�am propus a prezenta doar
o parte din minunata artă a meşterilor cojocari, şi anume, pe a :acelora ce
din punct de vedere etnografic aparţin subzonei Făgăraşului. Fiind şi centrul
Ţării Oltului, această subzonă făgărăşeană "este cea mai cuprinzătoare - cu
5 1 localităţ i între care şi Făgăraşul - mergîn d pînă la Şinca Nouă şi
Şercaia "'3•
1 Geo Bogza, SCTieri In protd , voi. III, Bucureşti, 1958, p . 225 .

3 Ştefan Meteş, Drdguş, un sat din Ţara O ltului (Fdgdraş) - Trecutul ŢArii Oltului,
Bucureşti, 1 945 p. 9.
8 Cornel lrimle, Portttl popu lar din Ţara O ltului (zona Fllg!lraş), Bucureşti, 1 956 , p . 5 .
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In această subzonă "Trăsăturile generale ale costumului trădează viaţa
şi firea oamenilor ce-şi duc traiul Între crestele uriaşe ale munţilor şi apa
Oltului. Simplitate şi robusteţe, aceasta caracterizează portul vechi al Ţării
Oltului în general. Această impresie o lasă liniile drepte ale costumului, mate
rialul gros, lungimea şi culoarea sură sau neagră a recălelor, ca şi albul de
nea al saricei sau al boboului iarna" 4•
In ansamblul acestui străveohi port popular, frumuseţea pieptarelor făgă
răşene iese În evidenţă prin craiul simplu dar ingenios, ca şi prin cromatica
variată ce străluceşte în mulţimea ornamentelor cusute cu atîta migală şi
talent; toate aceste caracteristici ale pieptarelor armonizîndu-se perfect cu
întregul costum popular tradiţional local. Putem aprecia şi faptul că varie
tatea ornamentelor, ca şi bogăţia cromaticii întîlnită în realizarea pieptarelor
româneşti din Ţara Oltului, conturează o sinteză reuşită a întregului port
popular tradiţional din subzona Făgăraşului.
Nu putem Însă dezvolta acest aspect al artei populare româneşti fără a
preciza că extinderea cojocăritului ca meşteşug se leagă În mod implicit de
creşterea oilor în acest ţinut, alături de principala ocupaţie, agricultura.
Cetatea Făgăraşului, de exemplu, avea În anul 1 632, un număr de 1 6.984 OIÎ,
iar unii locuitori ai satelor Drăguş şi Gura Văii posedau între 40- 1 5 0 ca
pete de oi. Ştefan Meteş ne prezintă În lucrarea citată, destul de amănunţit,
evoluţia acestei ocupaţii ce a facilitat o dezvoltare remarcabilă a tăbăcări
tului şi cojocăritului pe aceste meleaguri.
lndlnite la toate grupele de vîrstă - copii şi tineri, femei şi bărbaţi pieptarele, aceste piese specifice portului popular românesc din subzonă, sînt
purtate în cele mai diverse împrejurări; în gospodărie, la cîmp, cu ocazia
diferitelor drguri, petreceri tradiţionale şi în mod deosebit la nunţi, caz în
care pieptarul devine obligatoriu.
Prezenţa permanentă a acestor piese din piele, în portul popular româ
nesc, a dus tn decursul anilor la o evoluţie deosebită În ceea ce p riveşte
croiul, ornamentica, împrejurările de folosire etc.
Numeroase sînt de altfel creaţiile populare care citează sub denuminile
de "pieptar" , .,cheptar", cheptăriţă" sau "laibăr" aceste piese specifice por
tului popular românesc transilvănean :
Unde joacă drăguşanu
Creşte busuioc tot anul ;
Unde joacă drăg uşana
Creşte mare lăcrăm.ioara.
4

Ib idem , p. 9.
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Eu pe deal, mîndra-i pe

şes

�i-o cunosc numai pe mers
Pe mersul picioarelor
Pe-ncreţi wl p oalel or ;
Pe ochi �i pe-a ei guriţă
Pc �urţ �i pc

sau :

cheptt'iriţt1 s.

Hai, m î nd r uţ o să te joc
Că la vară-ţi fac cojoc;
Şi cheptar cu buzunare,
Şi căsuţă cu privare 6.
-

,

Pieptarele din subzona Făgăraşului, ca şi cele aparţinînd atîtor zone ale
ţării, sînt confecţionate din piele de oaie tăbăcită în gospodăria individuală
sau la meşterii tăbăcari din Făgăraş, despre care, la 1 643, Gheorghe Râ
koczy I menţiona următoarele: "Deoarece deci din ora�ul Făgăra�, Tăbă
carii . într'atâta �·au sporit numărul, încît Însu� cu oarecare povăţuitor, simt
trebuinţa de funcţiuni În ocârmuirea meseriei lor; ei însă1i, pentruca cu atât
mai mult să poată progresa, într'un mod mai cuvenit, În folosirea artei lor
�i să-fi poată îndrepta �i acomoda viaţa 1i obiceiurile după ni�te canaane �i
regule mai cuviincioase �i mai conforme statului lor. Ne-au fost nouă arătate
�i prezentate în numele 1i în persoanele acelora1i tăbăcari, anume în persoana
lui iacob limar alias Csizmadia, Luca Timar, Mihail Timar Transalpinul,
Porculi Com�a de Bethlen, Ludu Timar de Bethlen, Makszin Timar de Bethlen,
Ştefan Timar din Illyen, Coman Piro de Illyen, Kazan Copacseli, Cazabul
'Sebe�i, Tina Timar 1i Mi4til Marcsinai, În genere Tăbăcari din Făgăra�,
anumite statute, cuprinse În anumite capitole �i articole, acomodate statului
lor, pentru îndreptarea moravurilor, precum �i folosirea artei, meseriei lor
revidate de unii din Officialii no�tri mai de frunte, meditate, 1i unde a fost
de lipsă, corectate �i emandate, in �irul celor mai jos scrise" 7.
Din punct de vedere al craiului, cele mai vechi pieptare făgărăşene sînt
cele înfunda.te, adică acele exemplare care se închid într-o parte (sub mînă)
cu ajutorui unor ., bunghi" tmpletiţi din piele ("pojiţă") : doi .,bunghi" pe
umăr şi patru-cinci într-o parte; fieoare dintre aceştÎ!a trecind printr-o cheu
toare împletită tot din piele tăbăcită.
11

8
7

Şi iar verde frunl(uliţd - culegere de folclor, Brqov, 1968, p. 343-344 .
Cornel Irimie, op . cit., p. 34 .
Nicolau Aron, Monografia bisericilor, şcoa!elor şi reuniuni!or române din Fdgdraş ,

Făgăraş, 1 9 1 3 , p . 223-23 7 .
J9

-

Cumidava
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Pieptarul înfundat, socotit ca cel 1111ai vechi tip şi răspîndit În toate
satele făgărăşene, este confecţionat numai din piele al bă, fără aplicaţii de
;.pojiţe" şi cu un singur buzunar aşezat În partea stîngă a pieptarului. Cît
prive�te locul şi Întinderea părţilor ornameinale, precizăm că pieptarul băr
bătesc începînd cu prima j umătate a secolului al XIX-lea - avea pc piept
o broderie centrală de forma unui triunghi, subliniată de tm rtnd de c ruciul�\e
realizate prin ci1sut. Acest tip de pieptar bărbătesc era in1brăcat de toate
vîrstele - la d�mensiunile corpului şi ţinîndu�se seama de etatea in.d ividu
l ui - atît în sărbători, cît şi în zilele cu activitate obişnuită.
Pieptarul pentru femei, În evoluţia sa, a fost numai înfundat şi cu un
buzunar aşezat În aceeaşi parte ca şi la bărbaţi, deosebirea constînd însă în
broderia centrală ·de pe piept ·Ce la femei reprezenta o floare de forma unui
romb, cusută cu strămătură şi în al cărei cîmp omamental, predomina o
cromatica stinsă : negru, maro, puţin roşu şi ver·de, acestea fiind culorile .de
bază întîlnite IPe astfel de piese ale costuunului popular din subzona Făgă
raşului.
Păstrînd însă acelaşi croi ce "se termină brusc În talie" , meşterii coj ocari
făgărăşeni, stimulaţi de gusturile şi pretenţiile localnicilor s:au sub influenţa
"celor meşteri de pc alte sate", aparţinînd În special Mărginimii Sibiului,
Ţării Bîrsei etc., acum cea 60 de ani au început a realiza pieptare înfundate
cu două buzunare cu o broderie în centrul pieptului de forma unui romb,
încadrată sus În dreapta şi stînga de ornamente florale de dimensiuni
mai m11 CI.
Vorbind despre pieptarele femeieşti înfundate, remarcăm şi noi că aces
tea "cunosc .două scheme coffi!Poziţionale, ambele s�metrice : una dintre ele se
caracterizează prin dispunerea verticală a unor şiruri care merg de la guler
.
pînă la poale, avînd plasate de-a dreapta şi de-a stînga lor cele două buzu
nare ce formează un fel ·de cartuşe bogat decorate. Cea de-a doUJa se carac
terizează prin existenţa unui moniv central, în fonmă ·de romb, d e care pare
că adrnă ca un pandativ o altă floare brodată. Acest motiv central este în
cadrat simetric de două buzunare, ceva mai simplu cusute, pe oare apar
deseori iniţialele numelui şi anul confeqionării. în prima variantă, motlivele
sint predominant florale; În cea de-a doua sînt geometrice sau florrale geome
trice. Cromatica este dominată de roşul-vişiniu presărat cu negru" s.
Şi la pieptarele bărbăteşti studiate, întîlnim aceleaş i camctenstici, cu
menţiunea că sub dreptunghiul bogat omamentat dm piept apare în prelun8 Paul Petrescu , Broder i i p e p iele în arta popu lară românească , Bucureşti, 1968, p. 29-30.
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girea inferioară a acestuia un triunghi deosebit de frumos realizat din onun,
rotiţe, pipe, prescure, steluţe, frunze etc.
In

evoluţia pieptarelor

începînd cu perioada anilor

din

subzona

1 940-1 945,

Făgăraşului

se

consemnăm

însă

că

răspîndesc aproape pe întregul

cuprins al Ţării Oltului, pieptarele înfundate cu un număr de patru buzunare
şi cu un cîmp ornamental deosebit de bogat. Acest fel de pieptare sînt pur
tate de căltre tineri şi bărbaţi în zilele de sărbătoare ca şi la petreceri popu
lare

tradiţionale.
In unele localităţi ca : Viştea de Sus, Sîmbăta, Lisa şi 'altele întîlnim şi

pieptare .,crepate î n faţă pînă la floare", acestea imbrăcîndu-se .,peste cap" ,
astfel de pieptare numindu-se cu ani in urmă, pieptar " ucenesc", după numele
satului Ucea de Sus în care se aflau de altfel mulţi cojocari 9 . Caracteristicile
acestui pieptar se datoresc însă ornamenuaţiei ; în mod deosebit este vorba
aici de acel motiv .,în formă de triunghi, din care, se compun diferite orna
mente dispuse în rînduri pe jumătatea de sus a pieptarului " 10.

Este de datoria noastră a sublinia însă faptul că asemenea motive orna

mentale specifice piepuarelor din Ucea de Sus, le-am urmărit şi noi pe alte
asemenea piese aparţinînd unor zone etnografice aflate chiar la o mare dis
tanţă faţă de localitatea citată mai sus. Este vorba de Drăuşeni, unde, într-o
fotografie familială din

1 88 8, întîlnim aceste ornamente identic realizate ca

să nu mai vorbim de pieptarele maghiarilor din Săcele în

a

căror ornamen

tică, motivul amintit are o mare frecvenţă. Aşa stînd lucrurile, socotim că
.,pieptarul ucenesc" este mai degrabă o variantă a aceluiaşi tip de pieptar
mult

mai

răspîndit in Ţara Bîrsei, zonă etnografic ă cu puternice

centre

de cojocărit şi ai căror meşteri au avut permanente legături cu atitea loca
lităţi,

în

special

din

Transilvania.

Pentru anii din urmă -- în mod deosebit -- atît În portul fetelor,
femeilor, cît şi al bărbaţilor s-a răspîndit pieptarul (sau .,pieptăriţa") .,cre
pat " , cunoscut şi sub denumirea de pieptar ardelenesc şi care se incheie in
faţă cu, copci de metal. Acest fel de pieptar îl socotim ca o v ariantă răs
pîndită sub influenţa cojocarilor din Mărginimea Sibiului. Pieptarul amintit
a pătruns cu multă repeziciune chiar şi în localităţile cu o tradiţie în ana
cojocăritului ca: Sîmbăta de Sus, Olteţ, Lisa, Hirseni, Drăguş şi altele. Mai
nou, pe o arie destul de mare, în subzona Făgăraşului se confeqionează piep
tare vopsite maro şi

cu aplicaţii

din

piele tăbăcită,

reprezentînd

ornamente florale stilizare.
' Cornel Irlmle, op . cit., p. 21 (vezi şi îlg. 26-27 din aceeaşi lucrare),
Paul Petrescu, op. cit., p. 29.

1o
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Cît priveşte gama ornamentală specifică pieptarelor din această subzonă
etnografică, ar părea că se repetă de la o localitate la alta, neoferindu-ni-sc
posibilitatea de a constata noutăţi în acest domeniu. O cercetare amănunţită
şi, mai ales, atent la informaţiile interlocutorilor noştri ne-a pus în situaţia
că recunoaştem faptul că fiecare meşter cojocar îşi îmbină - de multe ori
ce-Î adevărat - aceleaşi motive ornamentale care ci rculă pe zone întinse,
,.floricelcle", după gustul, după practica îmbinării ornamentelor însuşită de-a
iungul mul tor ani dedicaţi acestui meş:eşug artistic.
Numai din trei localităţi ale acestei subzone am notat următoarele motive
ornamentale realizate de către meşterii respectivi pe pieptarele lucrate de ei.
VOILA - ţifra, cunună, frunză, coasă, briu, creste, şerpuiri, crestături,
lipăr cu �tipuieli, musculiţe, onuri, romburi, urzîtori ;
USA - oicheşele, strîmbănog, frunze cu coasă, cruciuliţe în patru şi
mai multe ochiuri;
SîMBATA DE SUS - floare mare, brăţări, lipăr, brîu, brîu cu oiche
şele, cîrlige, cununiţe.
Remarcăm aici şi faptul că meşterii cojocari au introdus în ultima
vreme în gama ornamentală specifică, şi unele tehnici noi În realizarea bro
deriei acestor piese de port. Dintre acestea 'amintim: "ştrencănitul" (cusă
tura), pojiţe, urzitori, şerpuiri, lipăr cu ştipuieli etc.
în ceea ce priveşte cromatica întîlnită în realizarea ornamentală a piep
tarelor făgărăşene, menţionăm că aceasta diferă de la meşter la meşter, chiar
dacă în linii generale culorile sînt în parte identice. De altfel am .constatat
că această notă a îmbinării culorilor reprezintă cartea de vizită a fiecărui
cojocar făgărăşan. în ordinea preferinţei culorilor, CÎţiva din meşterii cojo
cari ne-au precizat următoarea gamă cromatică folosită de ei:
- Paler A. Gheorghe din Lisa foloseşte în mod deosebit culorile verde,
bordo, vişiniu, galben, negru, cafeniu, albastru.
- Toacă I oan din Sîmbăta de Sus: verde, vişiniu, lila, roşu, vînăt, gal
ben, negru, cafeniu.
Sandei Gheorghe din Sîmbăta de Sus: negru, maro, cafeniu, roşu,
galben.
Pascu Achim din Sîmbăta de Sus : cafeniu, negru, vînăt, bordo, verde
închis şi deschis, albastru ,roşu, galben.
- Cocoş Gheorghe din Sîmbăta de Sus : verde, vişiniu, vînăt, galben,
negru, cafeniu.
- Roman Gheorghe din Voila: lînică neagră, cafenie, roşie, albastră,
verde închis şi deschis, vişinie, roză; bordo.
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Pentru valoarea lor artistică, pieptarele făgărăşene sînt căutate în multe
din localităţile Ţării Olt ului, ca " şi pe Ar-deal" . La tîrgurile de la Agnita,
H.upea, Şercaia, Sighişoara, Crihalma, Şinca Veche, Voila, Sîmbăta de Jos,
.. În toate tîrgurile din jurul Făgăraşului" aceşti meşteri iscusiţi adunaţi cu
zecile în asemenea ocazii se întreceau în vînzarea acestor piese preţioase ale
portului popular românesc.
Datorită acestor caracteristici estetice, dar şi practice, pieptarele din
subzona Făgăraşului fac parte din zestrea cu care mireasa porneşte către
noua ci casă. La carul cu haine, "lădarcle" , adică femeile care transformă
datul zestrei de la casa miresei Într-o paradă a portului deosebit de reuşită,
prind În versurile lor tălmăcite ad-hoc şi aprecieri ca acestea :
Uite două, uite nouă
Uite-i cheptăriţa nouă !
În portul traditional al mirilor, al nunilor ca şi al majorităţii nuntaşi
lor săteni, pieptarul reprezintă gustul şi hărnicia celor ce îl poartă ; repre
zintă talentul unor vestiţi meşteri ca: Roman Gheorghe din Sîmbăta de Jos,
Taflan Vasile din Mîndra, Gheorghe Cocoş din Sîmbăta de Sus, Munteanu
Laurcan din Ucea de Sus, Grcavu Gheorghe din Lisa, Cîrjă Gheorghe din
Viştca de Jos, Răzvan I oan din Pojorta, Paler Gheorghe din Lisa, Trîm
biţaş A lexandru şi Sofonea Dumitru din vestitul sat românesc D răguş, loc
de şcoală pentru sociologia românească.
Dar frumuseţea portului popular românesc, a uno r piese de o reală
valoare artistică, a inspirat, în iureşul jocului şi al petrecerilor populare,
pe creatorul popular anonim, la numeroase versuri populare în care se
imortalizează valoarea şi trăsăturile acestor piese de port popular tradiţional
ce îşi păstrează caracterul de distincţie şi obligativitate pînă în contempora-.
neitate.
Badiu meu e drăguşan
Cu cizme şi cu cheptar
Cu batistă de şarpar
Dă-mi bade batista mic
Să fac la lume mînie.
Analizind un număr de peste 350 piese de a.cest gen, realiza·te în
perioada anilor 1 94 8 - 1 9 7 1 şi aparţinînd diferitelor grupuri de vîrstă din
40 de localităţi ale subzonci studiate, am constatat că evoluţia portului
popular românesc - În general - În condiţiile În care ţara noastră păşeşte
cu paşi uricrşi spre noi trepte ale modernizării sale contemporane, se ridică
astăzi pe trunchiul secular al artei noastre populare tradiţionale, Cînd acehttps://biblioteca-digitala.ro
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laşi confort modern a devenit comun atît oraşului cît şi satului, portul
popular - ca part e i nteg r antă a artei populare româneşti - cunoaşte în
prezent noi destine, noi trăsături.
Referindu-ne În mod deosebit la pieptarele realizate în anii noştri de
către meşterii cojocari din subzona Făgăraşului, ca şi l a noua ·atitudine a
maselor populare faţă de portul popular tradiţion al , încercăm să grupăm
această varietate a noutăţilor În următoarele categorii de probleme legate
de specificul meşteşugului studiat.
Aşa de pildă subliniem că o categorie de schimbări esenţiale se referă
la materiile prime din care se lucrează în prezent pieptarele pentru toate
virstele.
Dintre acestea amintim în mod deosebit varietatea şi îmbogăţirea gamei
cromatice a firelor, a calităţilor utiliuare ale acestora, produse industriale
care au înlocuit de altfel în Întregime folosirea firelor naturale. Cojocarii
localităţilor Drăguş, Olteţ, Hîrseni, Sîmbăta de Sus, Viştea şi muhi alţii
apreciază larga posibilitate de îmbogăţire c romatică a pieptarelor respective.
Cu toate acestea, la consfătuirea cu meşterii populari din zona Făgă
raşului, iniţiată de Casa Creatiei populare din Braşov în februarie 1 969,
am desprins din discuţiile participanţilor, nedumerirea faţă de lipsa inexpli
cabilă a unor materiale necesare continuării meşteşugului cojocăritului. Co
jocarii Roman Gheorgh e din Sîmbăta de Jos, Moise l.;azăr din Şona, Zaharia
Vasile din Boholţ, Cocaş Gheorghe din Sîmbăta de Sus au spus: "Găseşti
acum tot felul de lînică pentru cheptare: neagră, cafenie, lila, verde, roşie
- numai că e prea deschisă nu e aşa ca strămătura ce o cumpăram din
tîrgul Făgăraşului". La observaţiile făcute de către meşterii noştri populari
mai adăugăm şi lipsa tem por ară a unor materiale ca: " nasturi pentru piep
�are, catifea neagră subţire, firul de aur" etc. De aici şi obligaţia în special
a unitărilor din cadrul cooperativelor meşteşugăreşti locale, judeţene şi cen
trale în cunoacterea celor mai fine gusturi artistice ale maselor populare
din zilele noastre.
Mai adăugăm la această categorie de înnoiri şi îmbogă�rea metodelo r
d e argăsit ale pielii de oaie. Acidul sulfuric ş i cromul - cum subliniază
în general toţi coj ocarii din cooperativele meşteşugăreşti săteşti - dau pielii
argăsi te calităţi ce uşurează prelucrarea în . general a pieptarelor, ca şi fine
ţea materialului argăsit şi culoarea albă "ca laptele" , cum ZIC meşter ii
populari.
Paraltl cu noutăţile înrllnite în categoria materiilor prime, se înregis
trează în mod consecvent variate aspecte ce privesc evoluţia elementelor
·
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speci fice arestor piese de port t rad i ţi o n al, a tehnicii în general,
către meşterii cojocari.
Datorită grosimii firelor Întrebuinţate În prezent, spre exemplu , bro
deria acestor piese creşte in dimensiune. Ornamentele realizate în majoritatea
l o r cu acul se extind în prezent p e o mare s uprafa ţă a pieptarului. Floarea
mare sau, cum i se mai spune, floarea din piept, o intilnim astăzi realizată
într-o formă mult dezvoltată, aceasta tinzînd a se lega în mod vizibil cu
o rnamen te le de pe buzunare - in cele mai multe c azu r i zigz agu ri trase la
m aş i n a d e cu su t .
Vo rb i nd d e s p r e bu z un arele pi ep ta re lo r prezentate, menţionăm că in anii
din urmă aceste părţi componente devin din ce in ce mai orn amentate, ofe
rind totodată o aleasă posibilitate de creare a n o i motiv e insp i rate din viaţa
J J ouă a pat r i e i noastre. Pe lîngă ornamentele emb le m at ice, ac es t ea p red o minind
de a ltfe l , mai amintim a ic i pe cele de stea sau steluţe, soarele etc. Despre
motivele orname n tale noi întîlnite in po rtu l p iep ta r elo r din această subzonă,
mcotim că cele prezentate in luc ră rile de speci a l itate reprezintă o sinteză a

decorative

folosită de

domeniului la care ne referim şi noi 1 1 • Mai amintim doar că această categorie
de motive ornamentale a pătruns şi i n t r- un alt centru recunoscut in domeniul
cojocări ei şi anume, la Veneţia de jos.
Cum În ultima v r eme s- a răspîndit foarte mult "c hepta ru l văcsit" , cu
�au fără mîneci, în altă variantă cu mine ci şi guler lucrate din lînă împletită
în trei şi cinci •ace, precizăm că în asem en e a situaţii, c oj oc a r ii din subzona
F ăgăra ş ul u i (Hî rseni, Făgăraş, Ilen i, Ucea de Sus, Sîmbăta de Sus şi de Jos)
au îmbogăţit gama ornamentală a acestor piese cu inspirate şi alese procedee
sp e c ific e m eşteşu gu lu i . Perfor.area şi aplicarea unor modele din piele tăbăcită,
la buzunare, pe piept, la spMe pe cordon, sint modalităţile ce În m a j ori t atea
cazu rilor se impun pr in f rumuseţea realizării lor.
De reţinut c ă În an ii din u rmă se face tot mai sesizabilă răspîndirea În
m.asă a pieptarul ui desfăcut sau "crepat" . Pi ep t a rul înfundat a tî t pentru
femei cît şi pentru bărbaţi se realizează numai la comandă şi de grupa de
vîrs1ă t recută peste 40- -50 de ani, excep ţ i e făcînd ·tine ri i că � ă t oriţi să teni ,
care cu ocazia nunţ i lo r, ca m i ri, îşi îmbracă pic pta r·u l t radiţi o n al specifi c .
Recunoscute pe n t r u v aloarea lor a r c istic ă şi d e neînlocuit În portul popu
l a r din subzona F ă gă r aş u lu i , p i ept a rele realizate de atîţia meşteri r e nu mi ţi de
pe aceste m el e a gu ri ca: Trîmbiţaş Alexandru şi Sofonea D u mi t ru din D r ă gu ş,
11
·Paul Petrescu , Elena Secoşan, ·Arta popu lară - indreptar metodic Bucureşti, 1966,
p. 5 7 - 5 9 ; Constantin Catrina , Arta cojocdritului fn Tara O l tu lu i , ati, in Creaţia populari! şi
contemporaneitatea (Sesiune ştiinţifică la Primul festival ş i concurs internaţional de folclor
"România '69" (rezumatul comunicărilor), Bucureşti , 1-3 septembrie 1 969.

https://biblioteca-digitala.ro

CONSTANTIN CATRINA

616

Greavu Gheorghe şi Paler Gheorghe din Lisa, Munteanu V. Laurean din
Ucea de Sus, îndeplinesc astăzi noi funcţii stimulate "direct de schimbările
intervenite În modul de viaţă al poporului nostru" 1 2.
Aşa de exemplu, d intre piesele nelipsite îmbrăcămintei zilnice, pieptarele
făgăreşene tradiţionale le întîlnim astăzi cel mai des cu oca.Z'ia spectacolelor
formaţiilor artistice de amatori de la sate. La cele de la oraşe din păcate,
se întîlneşte pentru multe localităţi din sud-estul Transilvaniei, numar prep
tarul din Drăguş.
Unele ansambluri folclorice, ca cele din Copăcel, Viştea de Jos, for
maţiile de dansuri ale căminelor culturale din Rîuşor, Drăguş, Ucea, Ileni şi
multe altele au dovedit rolul lor important in valorificarea moştenirii artei
populare romineşti.
Respectind principiul că .. Reflectarea actualităţii nu înseamnă aplicarea
mecanică a unor embleme sau lozinci, ci înseamnă crearea unor obiecte care
să reflecte condiţiile noi de vi,aţă, obiecte lucrate din materii prime şi tehnici
specifice epocii noastre dar care prin sinteză şi selecţie să păstreze tot ce este
mai valoros în arta tradiţională" 1 3, asemenea formaţii artistice aparţinînd clu
burilor, şcolilor le�am întîlnit în activitatea lor prezentînd portul nostru tra
diţional într-o înfăţişare cerută de rolul şi condiţiile impuse activităţii lor14.
Mai subliniem că datorită unei largi activităţi de îndrumare a mişcării
artistice de amatori din partea instituţi·i lor centrale şi judeţene de spec�alitatc,
arta populară din judeţul Braşov se dezvoltă multilateral În anii socialismului
şi inregistrează noi cuceriri şi simboluri co;1temporane.
La finele acestor consemnări privind tradiţia şi actualitatea cojocăritului
din Ţara Oltului, considerăm necesară sublinierea că o mai mare grijă f'aţă
de tradiţiile artei noastre populare, o îndrumare calificată şi permanentă a
tuturor ·aspectelor privind cultura materială şi spirituală, organizarea de con
cursuri şi expoziţii Între lucrătorii cooperativelor meşteşugăreşti sau individual
pe zone sau judeţ, dezvoltarea unor noi ateliere de ţesături, Împletituri, co
voare, tricotaje, articole de ceramică, artizanat15, va reuşi să mobilizeze multe
energii creatoare în fămirea şi dezvoltarea artei noastre contemporane.

12 Pa;_,) Petrescu , E lena Secoşan ,

op. cit., p. 46.
Ibidem, p . 72.
14 Nicolae Dunăre, Constantin Catrina , Portu l popular românesc de pe Tirna11e, Braşo v ,
1969 ,p. 1 97-200 ; Constantin Catrina , lniţiati11e i n 11a lori{icarea artei popu lare, I n "Drum nou " ,
Braşov , "tir. 664 1 , lO mai 1966.
15 Nicolae Ceauşescu , România pe drum u l construirii societdţii socialiste multilateral
d e :;11olta te , BucureŞ ti, 197 1 , voi. 5 , p. 252-25 3 .
13
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F i g . 1 . Detaliu de pe un pieptar bărbătesc d
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Lisa .

Fig. 2. Detaliu de pe un p ieptar pentru femeie din Lisa .

F i g . 3 . Pieptar d in Drăguş ş i
Veneţia d e Jos l a cea de-a V - a
expoziţie bienală de artă populară din Bucureşti.
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Fig. 4. Cra iu l unu i pieptar pentru femeie (fată şi spate) din Drăguş.
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Fig. 5. Buzunar şi cordon de la un pieptar vopsit, din S imbăta de Su&.
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F i g . 6 . Cro iu l unu i p ieptar bărbătesc (înfundat) din L isa.

Fig

..

7. Pieptar bărbătesc înfundat (faţă ş i spate) din Lisa.
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F i i!, . Il . P i e p A T înfundAt rentru femeie (faţă şi srate) d in

L isa .

)\

(

\

n

Fig. 9. Croiul unui pieptar pentru femeie ("crepat") din L lsa.
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Fig. 10. Ornamente de pe pieptarele din Drăguş : 1 , ochiuri cu tivituri ; 2, onuri mar i ;
3 , creste din piele neagră cu "tighitură" ; 4 , frunze ; 5 , creste ; 6 , brăduleţ sau brănaşi ; 7 , floare
cu clrlige sau cele patru anotimpuri ; 8 , trandafirul sau soarele ; 9, brăţări.
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DIE KUNST DES KO RSCHNERHANDWERKES IM ALTLAND
(ZUSAMMENFASSUNG)

Das Kiirschnergewerbe, dieses alte rumănische Handwerk, wurde friiher
und wird auch heute in allen ethnographischen Zonen des Landes besonders
h och geschătzt.
lm Altland - dem Gebiet zwischen dem Fogarascher Gebirge und dem
Altflu13 - treiben auch heute noch so w1e friiher besonders viele dieses
Gewerbe.
Die 11 bhandlung befasst sich besonders mit dem kunstvollen Kiirschner
h andwerk in cler ethnographischen Teilzone von Făgăraş (Fogarasch) und ver
folgt sowohl die Entwicklung dieses Gewerbes im Laufe unseres Jahrhunderts,
wie auch seine neuen zeitgenossischen Aspekte betreffend den Schnitt cler
I3rustpelze und deren Verzierung.
Um vorliegende Arbeit schreiben zu konnen, hat cler Verfasser zahlreiche
Ausfahrten in die Fogarascher Gegend unternommen , wobei er liber 350 Brust
pelze aus 40 Ortschaften untersucht hat, die aus verschiedenen Jahren stam
men und fUr verschiedene Altersgruppen bestimmt sind.
Die wertvollen in den KUrschnerwerkstătten aus Fogarasch, Lisa, Ileni,
Sîmbăta de Jos und Sîmbăta de Sus, Rucăr, Drăguş, Ucea de Sus, Hirseni,
Iaşi u. a. Ortschaften eingeholten Informationen, sowie die in den Museen
von Braşov und Fogarasch gesammelten dokumentarischen Unterlagen, wie
auch die Untersuchungen in einigen dorflichen Museumssamrnlungen bilden die
Grundlage fiir die Arbeit des Verfasscrs.
·

VERZBICHNIS DER ABBILDUNGEN
Abb. 1 .
Abb. 2 .
Abb. 3 .

Detail elnes Mllnnerbrustpelzes aus Llsa.
Detail elnes Frauenbrustpelzes aus Llsa.
Brustpelze aus Dril.guş und Veneţia d e Jos b e i der V . Biennalen VolkskunstaUSitel·
lung in Bukarest.
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4. Schnitt eines Frauenbrustpelzes (Vordertei l und Riickenteil) aus Drăguş .

5. Tasche und Borte von einem gefărbten Brustpelz aus Sîmbăta de Sus.
6 . Schnitt eines seitlich geschlossenen M ănnerbrustpelzes aus L isa .
7. Seitlich geschlossener M ănnerbrustpelz aus Lisa (Vorderteil und Riickenteil).
8. Auf cler Schu lter und seitlich geschlossener Frauenbrustpelz aus Lisa (Vorderteil
und Riickente il).
Abb. 9 . Schnitt eines vorne offenen Frauenbrustpelzes aus Lisa mit typischen Teilungsniihten
am Riicken (sog. "crepat").
Abb. 1 O. Applikations· und Stickereiverzierungen von Brustpelzen aus Brăguş , d ie spezifische
ruminische Bezeichungen ttagen.
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ACUARELA LUI VALERIU MAXIMILIAN
de DINU VASIU

l•ictura in acuarelă are o veche tradiţie in Transilvania şi îndeosebi În
B raşov, unde pictorii saşi, cu un gust dezvoltat 'al turismului, obişnuiesc de
multă vreme să colinde văile şi munţii, nelipsindu-le cutia de acuarele şi blo
cul, oprindu-se in faţa vestigiilor trecutului, a panoramelor pitoreşti, surprin
zind tipuri şi aspecte rurale.
Dintre vechii acuarelişti, contemporan cu Constantin Leoca şi Mişu Popp,
un exemplu vrednic de relevat, este pictorul Wilhelm Kammner, care se dove
deşte un pasionat acuarelist, muzeul nostru deţinînd numeroase peisaje ale
artistului în acuarelă, lucrate intr-o factură foarte strînsă, riguroasă şi sobră,
intr-un spirit documentar, adunînd imagini de pe întreg întinsul Ţării Bîrsei.
Ca un factor de cultură occidentală pătrunsă în Transilvania ceva mai
devreme decît în Muntenia şi Moldova, odată cu trimiterea la studii în
occident a tineretului român, a apărut chiar din secolul trecut nevoia călă
toriilor de studi:i de-a lungul şi de-a latul ţării, pentru a cunoaşte vechile
monumente de cultură şi istorice, configuraţia geografică şi pitorescul naturii,
portul, modul de viaţă, tipurile de oameni, specificul naţional.
Arheologul şi scriitorul Alexandru Odobescu călătoreşte prin ţară

îm

preună cu pictorul elveţian Henri Trenck, indemnîndu-1 să picteze peisaje
caracteristice şi să facă desene documenuare după monumente.
Unnînd acelaşi imbold, pictorul transilvănean Carol Pop de Szatmary,
drumeţeşte prin tîrguri şi sate, consemnînd in acuarelă înfăţişările şi obiceiu
rile caracteristice timpului său.
Cu mijloace puţine şi uşoare, uşor de purtat şi de mînuit, acuarela dă
posibil�tatea exprimării expeditive, cu minuţioasă exactitate sau numai suge
rat, a notelor de călătorie în imagini.

Acuarelele lui Carol Pop de Szatmary, deşi de o miniaturală exactitate

documentară, sînt de o luminoasă armonie coloristică, anunţînd însuşirile de
colorişti ale pictorilor români de mai tîrziu, care şi ei le-au moştenit şi pre
luat din străvechea artă populară.
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Obiceiul de a se aşeza şi lucra în plină natură, În lumina schimbătoare
a zilei, in atmosfera care învăluie lucrurile şi le transfigurează, a

dus

treptat

la pic tarea jocurilor de lumină şi culoare din ambianţa unui peisaj pentru ele

frumuseţea lor picturală. Uimitoarea experienţă a impresio
niştilor, care aduc strălucirea coloristică, prospeţimea :impresiilor, poezia
intimă a propriei admiraţii în faţa unui "motiv" din natură, au schimbat
nu numai aspectul pictu rii , ci ş:i scopul pentru care se pictează. Interesul
documennar dispare din pictură şi este preluat de fotografie, care va cunoaşte
o prestigio a să dezvoltare. El este înlocuit cu interesul estetic, plastic. Aceasta
însemnează că imaginea artistică, eliberată de sarcini auxiliare de natură ştiin
ţifică şi tehnică, rămîne cu mijloacele proprii, specifice, cu sporită forţă şi
semnificaţie, document al modului de a gindi şi simţi, documentul spirituali
tăţiii unei epoc i .
In această conj unotură a transformărilor, cind impresionismul îşi cucerise
o generală şi definitivă recunoaştere, apare acuarela pictorului braşovean Va
leriu Maximilian, i n vestită cu toate virtuţile innoitoare ale impresionismului
şi cu delicata seninătate a sensibilită�in pe r sonal e.
Este lliÎmitor cum acest braşovean care nu a swdiat in străinătate, pre
gătit iniţial pentru cariem de preot - a absol vi t seminarul din Sibiu şi apoi
Academi•a de arte f rumo as e din Bucureşti - , a intuit mai mul t decît a
cunoscut, tendinţele pla sticii cootemporane, dovedind că in genere, t en din ţele
înnoitoare sînt apariÎ ţii fireşti in epocă şi se nasc cu stringentă necesitate .
Totuşi, Valeriu Maximilian nu este un contemporan al im,presionismului,
ci un su cce sor, care, ralături de intreaga pleiadă a post-impresioniştilor români,
ad aptează noile mi jlo ace de exprimare specificului naţional, dînd artei lor
autenticitatea sinceri tă ţii, măsura, armoni•a, sentimentul culori.i, a umorului,
in�lesul �bolic al semnului decorativ din arta populară.
Max�milian a fost un boem de largă generozitate sufletească, de diversă
disponibilitate spirituală, iubind mult prietenia, pe tineri:i săi elevi şi

înşile, pentru

vinul bun.
Cei

care

1-au cunoocut îşi

amintesc de

alura distinsă

dar

nonşalanţa boemă, de entuzi•astul animator cultural cu înclinaţii
şi acto riceşt i, cu
de băieţi

din

predispoziţii

modestă,

de

şi muzicale
de desen la liceul romin
toate manifestările culturale ale

literare. Ca p rofesor

Braşov, a îndrumat şi organizat

sHrşit de an, iar în vacanţe, înarmat cu blocul şi acua
cu pasiune vînătorii de peisaje.
Le-a pictat cu mînă uşoară, cu îndemînare, dar nu insăilat, fugar, o
stăruitor, folosind o disciplină de lucru întotdeauna aceeaşi, ceea ce dă o
mare omogenitate operei sale.

elevilor, serbările de
relele, se deda
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Un ilustrativ sensibil, de o intimă şi molcomă p oezie, seninăltate, calm şi
echilibru, o nuan ţă de romantism, alcătuiesc aspectul lor gene11al, constant.
Artistului i-a plăcu t vremea insorită, caldă, fragilităţile pline de sevă
ale primăverii , vegetaţia viguroasă şi zăpuşala prevestitoare de ploaie din
miezul verii, aurul şi rugtina toamnei. Iernile nu 1-au atra-s, ca şi tot ce pre
supune asprime, c onst ringere, suferinţă.
Arta sa nu este tulburată de intrebări, de frăm inta r i, nu este niciodată
d ramatică, cel mult uşor nostalgică. Departe însă de a fi faci lă , are p rofun 
zimea şi cristalizarea inextricabilă a axiomei.
Dacă ar fi să adunăm !toate picturile rămase de la M axim ilian şi mult
răspîndite În casele braşovenilor, am reconstitui in tregul peisaj braşovean de
acum 30 de ani , cu toate tăinuitele locuri de reculegere şi, prin maniera lor
mult gustată de con tempo rani, s-ar defini o epocă cu fizionomia sa spirituală
şi sentimentală.
De aceea este � atrăgător şi impomant pentru noi să le dedicăm un stu
diu mai atent şi mai amplu.
Muzeul d e artă braşovean deţine u n număr de 44 picturi in acuarelă,
un ansamblu variat şi bo g at, cuprins între anul 1 920, dnd termină studiile
şi obţine catedra de desen şi 1 945, an ul morţii, deci pa rcurgînd în ue aga acti
vitate a artistului.
Deşi

restrînsă tematic la peisaj, foarte puţină natură soatică, văzută
numai in aureola fericită a pitorescului, fără problematică şi implic aţii, pic
tu ra lui Maximilian ne tr i mite la izvoarele fertile ale genului, generatoare
de înnobilare şi vibraţie sufletească. E ste o artă autentică.
In s pirit ul impresionismului care se statornicea profund în gustul publi
cului, şi Maximil i an se face i n te rp retul aparenţelo r sclipi to are, al decorului
m ereu Înnoit care îmbracă natura.
Paradoxal dar veridic, se spune despre nestatornicele efecte redate in pete
de culoare oare delimitează aproximatJiv formele, că sînt mai autentic naturale
decît exactităţile fotognafice ale academ·ismu lui , convenţie de ordin matematic
c a orice exactitate, natura fiind alcătuită numai din aproxim.aţi.i .
Cartea poştală ilustrată este tipică pentru definirea pitorescului, da r
impresionlismul valorificîndu-1 îi lărgeş te mult lim itele .
In acest domeniu •al ilu strativu lui de mare calitate aşezăm imaginile lui
Maximilian.

Ca o r ice impresion i·st, artistul nu are nici o intenţie sau

a

titud ine ordo

natoarc faţă de na tu ră , ci numai contemplativă. Şi În puţinele
https://biblioteca-digitala.ro
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personajul uman apare in peisajele sale, este integrat peisajului ca orice alt
element crescut acolo, intr-o atitudine statică contemplativă.
Vedem uneori la margine de apă, silueta albă a unui ţăran proptit în
bîtă, privind În largul văii, ca în unele din peisajele de pe Valea Oltului,
sau pe Plaje la mare, grupuri de oameni aşezaţi În dogoarea soarelui.
Dar preferinţele pictorului se îndreaptă totuşi mai mult către peisajul
În care se simte mîna organizatoare a omului, din cea mai apropiată a lui
ambianţă, decît colţuri sălbatice din natură. Sînt în covirşitoare majoritate
aspecte de parc, livezi de pomi fructiferi, drumuri de ţară sau din oraş, alei
În pădure, cursuri de apă c u văi populate şi cultivate .
Lumina lor este limpede, petele de culoare chiar şi cînd se suprapun îşi
menţin transparenţa, au acea sevă şi adîncime lichida atit de specifice
acu.arelei.
Fluiditatea culorilor la Maximilian nu este de mişcare, nu este un joc
de ape care curg, ci este statică, in felul in care lichid·ul se aşază şi capătă
forma vasului În care este pus şi face oglindă. Dintr-o asemenea îmbinare
şi întrepătrundere de pete-oglinzi este închegată pictura sa.
Imaginea apare spontană, dar şi liniştită, ca rezultat al unei discipline
de procedeu bazată pe raţiune ş,i cu virtuozitate stăpînită.
Temperamentul se face simţit în căldura unui ataşament sufletesc faţă
de motivul pictat, care dă culorilor emotivitate, un reavăn al pămîntului şi
fonnelor o rotunjire decorativă, un sens ornamental, aspiraţie către un roman
tic decor şi ideal estetic.
Maximilian a cunoscut probabil impresionismul din unele reproduceri,
care mai mult îi corfirmau înclinaţiile fireşti decit le revoluţionau. Deducem
acest lucru din faptul că artistul continuă fără modificări, aceeaşi modalitate
de lucru cu care îşi începe cariera, dezvoltînd-o desigur în nuanţare, perfec
ţionînd-o.
Nu este un impresionism pur, cu o tehnică unitară pe Întreaga suprafaţă
a picturii, ci foloseşte însuşiri şi învăţăminte impresioniste Într-o tehnică com
binată, inedită.
Sînt cîteva, foarte puţine picturi, în care se face vădită încercarea de a
experimenta un anumit procedeu, pointilist, caracteristic mai ales perioadei
neo-impresioniste a lui Seurat şi Signac. Dar acestea sînt cu totul singulare,
sînt o excepţie.
De acest fel este Peisajul citadin în care pe o stradă mărginită de pomi
Şl oase, apare un tramvai. Petele mărunte, la dimensiunea relativă a unor
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puncte, reconstituie imaginea parcă ieşită dintr-o ceaţă albăstruie a dimineţii.
Pointilismul se întinde pe Întreaga suprafaţă, totul apare dintr-o mai strînsă
sau mai !'arefiată aglomerare de puncte, coloritul este restrîns la cîteva nuanţe
fnrudite, cuprinse în dominanta de albastru. Nu face acel joc complex şi con
trastant de culori calde şi reci, al mozaicului mărunt şi savant din pictu!'1a lui
:Se urat, dar ţese o valoraţie cu profunzimi şi moliciuni catifelate, preţiozitate
picturală care începe să fie revelată de impresionism. Deşi acest pointilism
exclusiv este o experienţă pe care nu o mai repetă, rămîne un tur de forţă,
o virtuozitate.
Obişnuit, ţesătura mixtă de pete şi suprafeţe colorate, realizează în ca
drul unei reguli generale, variante aparţinînd fie atmosferei, spaţiului, cu ale
sale străluciri iluzorii, sau pămîntului cu accidentele sale mai concrete.
In Peisaj din Poiana se desfăşoară înuinderea unei poiene în pantă lină,
cu perspectiwt dealurilor împădurite, munţi şi cer cu largă formaţie de nori.
Este un peisaj de toamnă În verde spre maron, cu calde şi potolite lumini,
petele mărunte de culoare contopindu-se Într-o dominaOJtă de culoare, creînd
un spaţiu virtual, interior, ca de oglindă. Admirăm catifelarea de pastel a
tonurilor şi serenitJatea patriarhală a imaginii.
La Lacul Sj. Ana întîlnim un peisaj de vară în verde cald, moale, cu
oglinda lacului În griuri albăstrui şi spre verde, cu perspectJiva Înceţoşată a
dealului şi cerului aburit, 'atmosfera înăbuşi,toare dinainte de ploaie. Nuanţele
se contopesc în suprafeţe mari, cu nesimţite treceri in degrade , creînd o largă,
o generală vibraţie, o orchestraţie în surdină, muiată şi topindu-se în umidi
tatea generală.
Un viguros miez de vară, cu hotărîte contraste de lumină şi umbră, ne
înfăţişează Colţul de parc. Alee mărginită de pajişti cu grupuri de pomi
rataţi. Verdele tinde spre maron, albastru! spre gri şi negru. Complexul de
pete de culoare mărunte, mai largi, şi suprafeţele colorate, caracteristic post-im
presionismului, redă exuberant vibraţia de lumină, culoare şi •atmosferă spe
cifică, păstrînd integral forma lucrurilor.
Pe Valea Oltului, privirea se destinde în lărgimea văii, a apei cu prun
dişuri înverzite, între un ţărm în pantă luminat, aJ,t ţărm în umbră acoperit
cu sălcii. Transformările succesive de procedeu se desfăşoară ordonat, de la
alăturarea impresionistă de pete din primul plan, către contopirea în supra
feţe de culoare tot mai d�afane din perspectiva violacee a munţilor şi cerul
luminos, cu spuma largă a norilor învăluind zarea. Cerul ocupă după o
regulă clasică o treime din suprafaţa picturii .
https://biblioteca-digitala.ro

DINU VASIU

632

Aceeaşi man�eră de imbinare a supmfeţelor de culoare cu pete mărunte,
care akătuiesc illltotdeauna prim-planul, remarcăm şi in peisajul Culme de

deal şi perspectivă. Procedeul este ca pe un fond de suprafeţe colorate, să se
aşeze un joc de pete mici, mai închise, c are alcătuiesc accidentele de teren

şi accentele de culoare. De pe culmea dealului in pantă, cu trei mesteceni
desfrunziţJi, se deschide perspectiw

aeriană

a dealurilor şi văilor înconju

rătoare.

Primăvara in livadă este una din capodoperele artistului, într-o ţesătură
ca de borangic a petelor de culoare, folosind o cromatică restrînsă şi delicată
de verde fraged pină la alb şi griuri diafane. Şi �maginea este restrinsă la

un grup de pomi înfloriţi pe o pajişte verde în pantă, w ziduri de case

intrezărindu-se printre pomi. Economia mijloaieelor, prin concma de stil pe
care o impune, sintetizează şi mai viu impresia de neprihănire fecundă a
rinereţÎ!i anotimpului, plinăt:atea trăirii unei clipe adolescente, tnsorite.
Un freamăt organic, o mişcare În vîrtej, ne comunică peisajul Alee în

pădure, prin dispoziţia compoziţională a vegetaţiei bogate, a luminii filtrată
prin

frunzişul arborilor

twri de vară.

şi

verva

jocului

de

rnaronuri,

verzuri

şi

albas

Am descris cîteva din cele patruzeci şi patru acuarele de Maximilian

elin patrimoniul muzeului, alese nu după un ·criteriu al calităţii, diferenţierile
de valoare fiind neglijabile, ci după indicaţiile motivului, care pune mai
evident în valoare unele sau altele din însuşirile 1artJei. sale.
Aceste însuşiri se încadrează cu demnitate in cadr·ul larg al impresio

nismului, despre care se afirmă în genere c.ă este o continuare a tendinţelor
progresiste renascentiste, că s_,a născut odată cu cele mai democratice idei şi
aspiraţii sociale, tncorporîndu-le şi subînţelegindu-le.
In acest context, arta lui Maximilian ou strălucitoarea nobleţe a modes

tiei sale, este poezia descoperită în motivele cele mai rustice, în umHa viaţă
zilnică, universala înfrăţire a luminii, contra lucrului ales, a distincţiei, a

excepţionalului, contra lucrului terminat, contra canoanelor ierarhice şi false
lor el�ţe de salon.
Astfel, această pictură exprimă neîndoielnic viziunea morală a epocii
sale, dreptatea, sinceritatea, elanul libertăţii individuale şi egalităţii sociale.
Este firesc şi, cu necesitate, pilduitor să acordăm picturii lui Valeriu
Maxirnilian, elogiul preţuirii noastre.
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Anex

L 1 S T A

picturilor în acuarelă de Valeriu Maximilian
din patrimoniul Muzeului de artă - Braşov
Nr.
crt.

Nr.
inv.

Dimensi·
unea
(In mm)

TITLUL

Semnătura şi data

2

3

559

Parc In Bucureşti

305/435

2

Semnat dreapta jos cu
brun, V. Maximilian
Buc. (1)94 1

560

Cascada

Semnat dreapta jos cu
gri V. Maximilian P. F.
IX (1)930

446/302

3

561

Interior de curte

Semnat dr. jos cu violet
V. Maximilian 1939

304/436

4

587

Pe Valea Oltului

Semnat dreapta jo� cu
brun V.
Maximilian
(1)942

303/436

5

588

LîngA riu

Semnat dreapta jos cu
brun V.
Maximilian
( 1)94 1

292/430

6

589

Interior de pAdure Semnat dreapta jos cu
brun V.
Maxlmilian
IX (1)928

430/287

7

580

Peisaj cu rîu

Semnat stinga jos cu
brun V .
Maxlmilian
VII. (1)929

3eOf388

8

597

Valea Oltului cu
ţAran proptit în
bîtă

Semnat dreapta jos cu
negru
V. Maximilian
III (1)92 1

430/305

9

598

Toamna

Semnat dreapta jos cu
negru V. Maximilian
Bv. (1)943

430/305

10

599

Vapor de mArfuri

Semnat dreapta jos cu
violaceu V. Maximilian
(1)938

303/435

11

600

Vas cu flori

Semnat dreapta jos cu
negru V. Maximilian
(1)94 1

295/435

12

601

Intrare într-o peş·
teră

Semnat dreapta jos cu
V. Maximilian
negru
(1)943

13

602

Poeniţă primăvara

o

Semnat dreapta jos cu
brun
V . Maximilian
( 1)938
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4

435/298

294/423

Provenienţa
5
20 V0958
Comşa Eleonora
Braşov

20 VI 1958
Gherman Mihai
Braşov

20 VI 1958
Silviu
Ungur
Braşov

20 VI 1958
Comşa Eleonora
Braşov

..

2 0 I I l 1958
V incu Ana
Braşov
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2

o

14

603

3

In poiană

4

Semnat dteapta jos cu
negru V. Maximilian

300/423

20 III 1958
Vincu Ana
Braşov

Semnat dreapta jos cu
negru V. Maximilian

295/425

20 VI 1 958
Gherman M ihai
Braşov

Semnat dreapta jos cu
maron V. Maximilian
I. ( 1 )932

300/435

28 VII 1958
Stinghe Nicolae
Braşov

300/430

28 VII 1958
Rusu Maria
Braşov
28 VII 1958
Ana Maximilian
Braşov

( 1 )93 1
15

604

Peisaj cu brazi

( 1 )94 1

16

606

Iarnă in Poiana

17

607

Drum
brazi

printre

18

608

Marea
tanţa

la

Cons-

Semnat dreapta jos cu
brun
V. Maximilian

295/435

Semnat dreapta jos cu
brun
V. Maximilian

295/430

28 VII 1958
Ana Maximilian
Braşov

295/430

28 VII 1 958

( 1 )926

19

609

Primăvară in livadi!.

20

6 10

Stinci la mare

( 1 )936

21

611

Pe plaje la mare

22

612

Stradă
reşti

23

613

Alee c u personagii

24

6 14

Srradă in Braşov

Semnat dreapta jos cu
albasrru V . Maximilian
Nedatat

315/232

25

615

Pe cimp

Semnat dreapta jos cu
V. Maximilian
brun

220/355

26

616

Marea Neagră

Semnat dreapta jos cu
maron V. Maximilian

302/440

in Bucu·

5

Semnat stinga jos cu gri
V.
Maximilian Mov
Tekirghiol VIII (1)927
Semnat stinga jos cu
negru
V . Maximilian
VI. ( 1 )920
Semnat dreapta jos cu
maron V. Maximilian
VIII. ( 1 )922

285/420

Bleahu Margareta
Braşov

330/2 1 5
245/365

( 1)923

( 1)929

21

617

Alee i n pădure pe
Timpa

Semnat dreapta jos cu
negru V. Maximilian
Bv. ( 1)944

430/305

28 VII 1958
Vări Szab6 Geza
Braşov

28

618

Poiana toanma

Semnat dreapta jos cu
Maximilian
brun V.

300/435

28 VII 1958
Vârî Szab6 Geza
Braşov

( 1 )94 1
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635

3

4

29

619

Colţ de parc

30

620

Flori

31

622

La margine de lac
(lacul Sf. Ana)

Semnat dreapta jos cu
negru V.
Maximilian
Sf. A. 1940

300/435

32

623

Drum în munţi
(Valea Sebeş)

Semnat dreapta jos cu
brun
V . Maximilian
V. Sebiş 1942

435/330

33

624

Cărare printre
brazi

Semnat dreapta jos cu
maron V.
Maximilian
( 1 )93 1

430/300

34

625

Toamnă tîrde

35

626

Alee după

36

627

Alee în pădure

Nesemnat
nedatat

4 15/285

37

628

Casă în poiană

Semnat dreapta jos cu
maron V. Maximilian
V (1 )93 1

440/300

38

629

Vînător de pădure

Semnat dreapta jos cu
V. Maximilian
brun
(1)923

365/245

39

630

Foc în poiană
(Peisaj din Poiana)

Semnat stînga jos cu
brun
V. Maximilian
(1 )929

300/440

40

63 1

Biserica Sf. Nicolae din Prund

Semnat stînga jos cu
brun
V. Maximilian
(1)935

440/300

41

633

Lac în pioană

Semnat dreapta jos cu
brun V.
Maximilian
(1)928

300/437

42

634

Ţăran la margine
de sat

Semnat stînga jos cu
V . Maximilian
negru
VI. (1)922

2 15/354

43

639

A lee primăvara

Semnat dreapta jos cu
brun V .
Maximilian
V. (1)933

435/295

44

653

Culme de deal ş i
perspectivă

Semnat dreapta jos cu
V . Maximilian
brun
(1)933

435/295

Nesemnat
nedatat

5

300/435
300/435

Semnat stînga jos
cu 430/300
V . Maximilian
brun
( 1 )930
ploaie Nesemnat
400/300
nedatat
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2 IX 1958
Maria
Oancea
Braşov

2 IX 1958
Istrati E lena
Braşov

2 IX 1958
Dogariu Maria
Braşov

2 IX 1958
Pescaru Gheorghe
Braşov

2 IX 1958
Ana M ax imilian
Braşov

Schimb cu Casa
de cultură Dec.
659/58

, ,

Fig

1 . Valeriu Maximilian : "Peisaj de toamnă" (Colecţia secţiei de artă a Muzeului judeţean Braşov).
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Fig. 2. Valeriu Maximilian : .,Alee pe Warthe" (Colecţia secţiei de art:ă a Muzeului

judeţean Braşov).
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Fig. 3. Valeriu Maximilian : ,.Pe valea Oltului" (Colecţia secţiei de artă a Muzeului judeţean
Braşov).

Fig. 4. Valeriu Maximilian :

..

În Po la�a" (Colecţia secţiei d� artă a Muz�ului judeţean BrBfOV)
https://biblioteca-digitala.ro

DIE AQUARELLMALEREI VON VALERIU MAXIMILIAN
(ZUSAMMENFASSUNG)

Die Aquarellmalerci in Siebenbiirgen und bcsonders in Braşov blickt auf
eine reichc Tradition zuriick, als dcren Vertretcr cler Verfasscr den kron
stădter Maler Wilhelm Kamner (1 832- 1 9 1 1 ) , einen Zeitgenossen cler Maler
Constantin Lecca ( 1 807 - 1 8 87) und Mişu Popp ( 1 827- 1 892), und den aus
SiebenbUrgen stammenden Carol Pop de Szatmary ( 1 8 1 2- 1 885) anfiihrt.
Das kronstadter Kunstmuseum besitzt 44 Aquarelle von Valeriu Maxi
milian, aus der Zeit zwischen 1 920 - dem Jahre in dem er sein Studium
beendete und Zeichenlehrer wurde - und 1 945
seinem Todesjtahr, also
eine reiche und vielseitige Auswahl aus cler gesamten Tătigkeit des Kiinstlers.
Die Aquarellbilder geben kronstădter Landschaften aus cler Zeit vor
iiber 30 Jahren wieder, mit ihren verborgenen Erholungsplătzchen , und nut
ihrer von den Zeitgenossen bevorzugten Manier wird eine ganze Zeit nm
ihrer geistigen und gefUhlvollen Physiognomie definiert.
Die Vorliebe des Malers gilt mehr cler Landschaft, in cler die ordnende
Hand des Menschen in seiner năchsten Umgcbung z u erkennen ist, als cler
wilden, unberii hrten Natur. Die meisten seiner Bilder stellen Parkansichten,
Obstgărten, LandstraGen und Strafienbilder sowie bewohnte oder bebaute
Flufităler dar.
Das Licht cler Bilder von Valeriu Maximilian ist klar, die Farben be
sitzen eine solche Durchsichtigkeit und cler Aquarellmalerei eigene Tiefe, dafi
das Wasser die Gestalt des Gefăfies in dcm es sich befindet, annimmt, und
wie ein Spiegel wirkt.
Es handelt sich bei Valeriu Maximilian nicht um eincn reinen Impressio
nismus, mit einer einhe�tlichen Technik, sondern cler Kiinstler wendet die
impressionistischen Lehren in einer originellen Wei se an . Vor Vordergrund
zum Horizont und zum Himmel folgen in einer bestimmten Ordnung crst
kleine Farbflecken, dann Farbfleckverbindungen auf groGeren Flăchen und
schlieGlich Flăchen in den durchsichtigen Farbnuancen cler Atmosphăre.
-
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Die stets gleiche Arbeitsweise des Kiinstlers verleiht

Einheitlri.chkeit,

gro6e

wen sind. Kennzeichnend ist, da.l3 seine Bilder

feinfiihlige Wiedergabe, ihre
und Ausgewogenheit, sowie
In

Bildern wie z. B.

"Sankt-Annensee " ,

den

Bildern eine

so daB die qualitativen Unterschiede nicht erwăhnens
intime und sanfte Poesie, Empfmdsamkeit, Ruhe
durch ihre romantische Note ansprechen.
"Stadtansicln",

"Parkwinkel " ,

"Fri.ihling im Obstgarten" ,

immer wieder durch ihre

"Im

"Ansicht aus der

Alttal" ,

Schullerau" ,

"Bergspj,tze mit

"Waldallee" , erscheint uns die Poesie

Aussicht" ,

in

ihren

einfachsten alltăglichsten Motiven, in der allgemeinen Weltverbruderung, im
Gegensatz zu den Gesetzen cler Rangordnung und cler falschen Saloneleganz.

So drikkt seine Malerei zweifellos die moralrische Auffassung seiner Zeit

aus: Gerechtigkeit, Ehrlichkeit, die Begei�terung fiir personliche Freiheit und
gesellschaftliche Gleichhei t.
Durch �bre beispielhafte Bescheidenheit

und

ihre Schonheit rechtfertigt

die Aquarellmalerei von Valeriu Maximilian unsere Wertschătzung.

VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN
A bb. 1 . "Herbstlandschaft" .
A bb. 2. "Allee auf der Warthe".
Abb. 3 . "lm Alttal" .
Abb. 4 .,In der Schulerau".
Alle vier Bilder befinden sich im Besitz des Kreismusseums Braşov (Kronstadt), Abteilung
?r bildende Kunst.
•
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REFLECTAREA IDEILOR SOCIALISTE
IN OPERA PICTORULUI BRAŞOVEAN MATTIS-TEUTSCH
de ANCA POPP SĂNDULESCU
"Scopul artei - spunea Mattis-Teutsch 1

-

este de a conduce omul spre o

v iaţă superioară spirituală şi sufletească ; prin artă omul cunoaşte şi înţelege
viava şi valoarea existenţei sale. Numai în acest fel poate f,j stimulată şi
creată cultura socială care să corespundă spiritului timpului".
La intilnirea cu

oamenii de cultură

Nicolae Ceauşescu arată că

.,

şi

artă din acest an, tovarăşul

valoarea anei este determinată de gradul în

care opera răspunde necesităţăi istorico-sociale, necesităţii spirituale a omului,
precum şi de cantitatea şi calitatea muncii depuse pentr·u c rearea ei"2. Am
făcut această paralelă pentru ca să arăt vaJlabilivatea şi actualitatea crezului
artistului braşovean, exprimat încă cu un deceniu în urmă.

1 91 7- 1 9 1 8 sînt anii unui debut substanlJial ai primului său vemi
saj, ani care coincid şi cu afirmarea ideilor sale înaintate, căci în 1 9 1 9 îl
găsim alături de incă 7 pictori - aşa cum atestă lucrarea .,Magyar mliveszet
1 800-1945" - sprijinind guvernul sov.ietic maghiar în scurta lui existenţă
de patru luni şi jumătate, timp în care cei 8 artişti au desfăşurat o prodi
gioasă propagandă viruală. Ziarul .,Fapta" (191 5-1 9 16), ca şi gruparea ,.MA"
( 1 9 1 6-1 9 1 9) din Budapesta, au fost principalele formaţii revoluţionare sub
Anii

aspectul concepţiilor lor despre ană şi societate, în care Mattis-Teutsch şi-a
desfăşurat activitatea, pentru ca mai tîrziu să adere la gruparea ,.Der Sturm"
şi să intre în legătură cu mişcarea Bauhaus şi echipa de arnişti de avangardă
din gruparea denumită "A bis Z " .

Viaţa 'artistică europeană i n jurul anilor

1 9 1 8 este conturată de către

Kurt Pinthus cu multă ascuţime, atu!1JCi cînd vorbeşte de năzuinţa de catharsis
a tuturor artelor, mărturisită prin manifeste şi strigăte care zguduie inimile
1 Mattis·Teutsch, Reflecţii asupra creaţiei artişti lor
(lucrare în manuscris în posesia familiei artistului).
2 Nicolae Ceauşescu, Cuvîntarea la intilnirea cu oamenii
Bucureşti, 1 97 1 , p. 1 1 .
41 - Cumidna
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oamenilor. După război, majoritatea creatorilor se retrăgeau În acel turn de
fildeş pe care-I constituia absolutizarea principiului sau elementului descoperit
şi foarte puţini dintre pictori au ajuns - cu preţul desprinderii de curentul
iniţial - la o artă cu responsabilitate socială, cu o profundă angaj are în
real; printre aceştia numărîndu-se şi pictorul braşovean Mattis-Teutsch.
Conturarea omului modern, sublimat de dimensiunile şi proporţiile exis

tenţei acesturi secol, a fost viziunea sa const•antă, aşa cum problema ş i mesajul

său fundamentaJ., le recunoaştem în relaţia dintre planul vertical şi cel ori
zontal al tabloului, în compoziţia cu axa verticală (ca întruchipare a ideii de

activitMe şi de ţîşniri spre înălţimi). Progr.amul artei lui Mattis-Teutsch nu
s-a modificat cu trecerea timpului, ba chiar s-.a pli•at desfăşurăcii evenimente
lor istorice : " arta propovăduieşte conţinutul de idei al epocii . . . în opera sa,
artistul trebuie să vestească apariţia omului nou" , scria încă din 1 9 3 1 în
lucrarea sa " I deologia artei" 3, idee reluată mai tîrziu în "Refleq:ii" . De aceea
nu trebuie să ne apară ca întîmplătoare adeziunea lui la expresionism, curen
tul care dădea cele mai revoluţionare răspunsuri la problematica destinului
omenesc.
Mattis-Teutsch a tins, pe parc.ursul creaţiei sale, spre o soluţie care îl

situa pe omul creat din nou şi total organizat, în centrU!I. universului, omul

capabil să instituie în jurul său adevărata ordine, omul în ipostaza de etalon:

" omul trebuie ridicat prin frumos, prin măreţ, prin artă, numai omul superior

poate să ridice pe om şi să-I aducă la contactul sufletesc cu viaţa"4• Poate că toc
mai acest mes..1j, acest crez îl face să se alăture intelectualilor revoluţionari din
Ungaria şi Germania - fapt atestat şi de legitimaţia de membru În Novem
bergruppe încă din

1920; şi faptul că după eşecul acestor încercări revolu

ţionare Mattis-Teutsch se retrage la Braşov, demonstrează că activitatea sa
politi•că şi a.nistică nu ern un accident, ci o acţiune bine gîndită care-I face
să ducă mai departe lupta pentru o condiţie umană mai bună. Şi ca o
consecinţă firească, ajuns în ţară, el va căuta să ia legătura cu tînăra •avan
gardă română desfăşurată atunci la "Contimpor.a nul" , alături de Marcel l1ancu
sau Maxy, iar mai tîrziu la revista "Integral" .
Această nouă estetică proprie piaoru!lui braşovean, se va cristal·iza ş i va
atinge apogeul după

1 929, după vacanţele sale petrecute la Baia Mare, unde

cunoaşte şi se apropie de viaţa minerilor. Este fa.21a de maturitate a construc
tivismuJ.ui pictorului, care avea ca scop prezentarea profilului uman al epocii,
al tuturor relaţLilor ei materiale şi spirituale. "Pentru că o epocă caracterizată

3

Mattis·Teutsch, Kunstideologie, Muller

u.

K iepenheuer Verlag, Potsdam, 1 93 1 .

4 Mattis-Teutsch, Reflecţii asupra creaţiei artiştilor p lastici î n epoca socialismului.
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ţează şi domeniul artelor plastice, în care omul - Înţelegind om într-un sens
social estetic - va ilustra spiritul tehnic al vremii redînd un om spiritual în
cel mai grandios moment al existenţei "5• Verticala care simbolizează la Mat
tis-Teutsch activitate, acţiune, va fi osatura compoziţiilor sale (figurile sale
alungite ne amintesc de concepţia artei egiptene, căci de obicei au bustul
răsucit într-o parte, în timp ce unul din umeri este mult ridicat, sugerind o
continuare a dinamismului ce străbate membrele).
Ideea că civilizaţia tehnică lipsită de tradiţie - după cum spune pic

torul - generează forma ei specifică de artă şi dă naştere unui nou tip uman,

face

ca

Întreaga sa creaţ,ie să devină pînă lra urmă o surprindere a compli

catelor relaţii dintre "om, viaţă şi faptă" . De aici rez·ultă şi predispoziţia lui
Mattis-Teutsch pentru formele gîndite ca realităţi mobile, într-o continuă
dinamiâtate, ce se mişcă în cîmpuri vizuale orizontale şi verticale, concen
trice sau excentrice. Ideea antropocentrismului îi caracterizează opera încă de
la început parcurgînd toate etapele ca un laitmotiv, de la acele ondulări ri.t
mice muzicale ale ciclului "Flori sufleteşti" şi

pînă în perioada constructi

vismului cînd apare netă înclinaţia spre organizare.

" Verticala este viaţa

însăşi" şi utilizarea ei joacă rolul dominant în sugerarea unor atingeni în
adîncime şi înălţime, solemne şi echilibrate, susţinută de culori care capătă
aici virtuţi de transparenţă, iar eleganţa dialogului dintre tonurile calde şi reci
ajunge la un punct maxim în evoluţia maestrului. Spre sfîrşitul perioadei,

pictorul foloseşte puţine tonuri, cîteodată nwnai două sau trei (.,Liniştea"),
care amplifică nobleţea expresiei.

Prin refleq:ia sa asupra artei, c a şi prin lucrările realizate, el a căutat tot
timpul o rnateria1izare a ideilor marxiste privind societatea şi menirea artei.
Potrivit esteticii sale, menirea artelor plastice în epoca tehnică acrelerată este
"de a reduce omul la el însuşi, de a-i stimula siguranţa şi liniştea prin feno
menele optice ale artei plastice, de a-i îndruma simţul estetic prin frumuseţe
într-o viaţă interiorizată"6• Constructivismul lui Mattis-Teutsch capătă ade

vărata maturitate În proiectele de frescă care au mmas in permanenţă în
stadiul de schiţe din lipsa comenzilor, lucrate pe carton în tempera. Se

simte

<llici omul nou, "Omul deplin" , c a o întruchipare a armoniei societăţii viitoare,
omul zvelt cu m�şcări fine, integrat ca o pată de culoare în construcţia coşu
rilor de fabrică sau a formelor industriale ("Munca" , " Activitate").
Ideile sale transpuse pe pînză din această perioadă a constructivismului,
vor fi reluate după anm 1 940, dnd ne poartă în lumea .,Secerătorilor", a
5 Ibidem.
8 Ibidem.
4! •

https://biblioteca-digitala.ro

644

ANCA POPP SANDUL!.SCU

"Medicilor" , a ., Topitorilor" , 'a ",Constructorilor" surprinşi în momentul unei
profunde bucurii spirituale sau manuale, creatori ai unui univers mişcător.
Este o înfăţişare umană a lumii, este portretul �nterior al omului zilelor
noastre. Ciclul de "Muncitori fizici şi intelectuali " exprimă un raport între
schimburile de activităţi sociale, căci Mattis-Teutsch compune natura şi omul
într-o continuă interferenţă. Cîmpul afirmării plenare a esteci<:ei verticalei,
va fi acela al întruchipării spiritului uman. În întreaga sa activitate, piciorul
a fost condus de ideea că nu poţi face operă de avangardă artistică , dacă
nu te situezi pe o poziţie istorică înaJ.intată : "spiritul socialist al timpului să
fie prezentat maselor în forma impusă de timp prin socialism . . . forma de
azi trebue să fie proprie timpului, să nu fie imitată, căci asta ar însemna o
degradare atît pentru arta plastillcă cît şi pentru artist"7•
Intreaga operă a artistului braşovean Mattis-Teutoch, este caracterizată
de umanismul manifestat în metafora construqiei şi în forţJa p lastică a culori
lor. Niciodată nu s-a depărtat de destinul omenesc pe care-I vedea şi-1 ex

prima mai frumos, mai bine, mai complex, anticipînd viitorul prin viziunea
unui artist angajat : " spiritul socialist poate fi nutrit şi exprimat numai prin
creaţia subordonată conştient unui scop . . . forma expresiei artistice este de
terminată de pulsaţ'Îa vieţm, iar conţinutul, de forma de viaţă" 8•
"Reflecţiile" sale rămase în manuscris, motivează teoretic linia realist
constructivă din ultima perioadă a creaţiei oarecum ruptă de etapele ante
rioare, d a r fundamentată prin meditaţia estecică a pictorului. El propune aici
ca scop al artei, stabilirea comuniunii dintre om

şi

spiritul epocii.

O altă idee care stă la baza creaţiei sale din ultima perioadă, este aceea
a eternităţii artei, spunînd că "În timp ce tehnica consumă şi este consumată " ,
bucurinclu-se d e u n caracter universal, arta poartă spre universalitate viaţa
lăuntrică şi sufletul unui popor.
Personalitatea artistică a lui Mattis-Teutsch apare sinsularizată în con
textul general al picturii româneşti dintre cele două războaie mondiale, prin
Întreaga sa operă care a urmărit exprimarea spirituală a omului În toată

complexitatea sa, a "omului întreg În toate raporturile în care este angre-
nat el".
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Fig. 1 . .,Maternitate" (Colecţia Secţiei de artă a Muzeu lui judeţean Braşov).
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Fig. 2. ,.Pe bandă rulantă" (Colecţia Secţiei de artă a Muzeului j u deţean Braşov).

https://biblioteca-digitala.ro

Fig. 3. , .Vara" (Colecţia Secţiei de artă a Muzeului judeţean Braşov).
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DIE WIDERSPIEGELUNG DER SOZIALISTISCHEN IDEEN
IN DEM WERK DES MALERS MATTIS-TEUTSCH
AUS BRAŞOV
(ZUSAMMENFASSUNG)

Die vorliegeru:le Abhandlung verfolgt den Einflul3 cler sozialistischen
Idecn auf das Werk des Ki.in stlers Matvis-Teutsch ( 1 884-1 960) von seinen
ktinstlerischen Anfăngen bis zu seinem Lebensende. Die Arbeit zeigt seine
ausgepragte starke Beobachtungsgabe und die Genauigkeit, mit cler er die
Entwicklung cler bildenden Kiinste schon 1 959 in seinem Werk "Reflektionen
liber das Schaffen cler bildenden Kiinstler �n cler Epoche des Sozialismus"
intuierte. Schon zu Beginn seiner Tătigkeit, in cler Jahren 1 9 1 7-1919, schloB
er sich den wichtigsten in Deutschland und Ungarn tatigen Kiinstlergruppen
mit revolutionăren Auffassungen liber Kunst und Gesellschaft an. Sein ganzes
malerisches und schriftstellerisches Werk ist durchdrungen von dem Kampf
willen HiT ein besseres menschliches Dasein, von dem Streben, den Menschen
in seiner Vielfalt in cler Kunst darzustellen, den Menschen, cler im Mittelpunkt
des Univenums steht, den Menschen als Ma13 aller Dinge.
Diese dem Maler aus Braşov eigenen ăsthetischen Anschauungen ver
dichteten sich besonders nach 1 929, als er mit den Bergleuten aus Baia
Mare in Beriihrung kam.
Als Vertreter des Konstruktivismus durch seine Zeichnungen, und vor
allem als exp·ressionistischer Maler, ha:lt Mattis-Teutsch in seinem Werk die
komplizierten Bez..iehun gen zwiochen Mensch, Leben und Tat fest. Er ist einer
cler ersten Maler aus Rumănien, cler fiir seine Ideale und Hoffnungen auch
eine theoretische Ausdrucksweise gefunden hat. Seine nur handschriftlich erhal
tenen "Reflektionen" erklăren theoretisch den letzten Abschnitt seiner Tătig
keit, cler sonst, von den frUheren Etappen losgelost, in keinem ZuSiam.menhang
mit de n friiheren Etappen stchen wiirde.
Die Fcststellung cler E i n hei t von Mcnsch und Zeitgeist sowie die Ewigkeit
cler Kunst sind Gedanken, die sein kiinstlerisches und theoretisches Schaffen
https://biblioteca-digitala.ro
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sein ganzes Leben lang angeregt haben. Das lnteresse fiir seine Kunst hat sich
in verschiedenen Teilen cler Welt erhalten, da Mattis-Teutsch als ein hervor
ragender Vertreter des europaischen Expressionis1nus eingeschatzt wird.

VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN
Abb . 1 . "Mutterschaft".
Abb. 2. "Am laufenden Band".
Abb. 3 . "Sommer".
Alle drei B ilder befinden sich im Besiue des Kreismuseums Braşov , Abteilung fur b ildende
Kunst.
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DIN ACTIVITATEA LUI ANDREI MUREŞIANU LA BRAŞOV *
Relaţiile sale cu George Bariţiu şi colaborarea la ,.Foaia pentru minte,
inimă şi literatură" şi la ,.Gazeta de Transilvania"
de VASILE NETEA

Chemat În 1 836 ca director şi profesor al şcolii româneşti din Cetate,
George Bariţiu a avut în primul său an de activitate ca adjunct pe docentul
local Ioan Precup alias Procop, căruia i-a încredinţat cursurile clasei I, direc
torul rezervîndu-şi clasele a II-a şi a III-a. In anul următor, înfiinţîndu-se
şi clasa a IV-'a, a fost angajat pentru această clasă Em. 1. Nichifor, a utorul
cunoscutei "Pravnle comerţiale".
La 1 aprilie 1 83 8 Precup a părăsit însă Braşovul pentru a se stabili în
aceeaşi calitate Ia Craiova, epitropia şcolii fiind astfel silită să angajeze un
alt docent. Cum şcoala avea caracter confesional ortodox, epitropii se gîndiră
în primul moment să numească un tînăr ortodox, pe care, negăsindu-) în
Braşov, îl soli.citară episcopiei de la Sibiu. Da.r cum nici aceasta n-a putut
să le recomande ortodoxul dorit, ei rugară pe Bariţiu să rezolve el chestiunea
cum va crede de cuviinţă. Bariţiu, pnin Timotei Cipariu, s-a adresat fără
întîrziere Blajului, pe care îl părăsise abia cu doi ani mai înainte, � unde
ştia că se află o adevărată pepinieră de profesori. Cipariu i-a recomandat de
îndată pe tînărul Augusnin Ladai, oare era teolog în anul al III-lea. Bariţiu,
care cunoştea bine pe toţi teologii, n-a fost mulţumit însă de propunerea lui
Cipariu, rugînidu-1 să intervină pe lîngă episcopul Lemeny pentru a trimite
la Braşov pe un alt teolog din anul IV, care se numea Andrei Mureşianu,
cunoscut de Bariţiu din anii studenţiei sale blăjene1• Alegerea li.IIÎ. Bariţiu va
fi fost determinată şi de stăruinţa lui Iacob Mureşi'anu, care venise din· ace
laşi Blaj cu un an mai înainte şi fusese însărcinat cu organizarea noulu i gim
naziu romano-catolic, în cadrul căruia preda limba latină2 •
•

Fragment din monografia : George Bariţiu şi contemporanii sdi .
1 Biblioteca Academ iei R.S.R . , ms. 994 , {. 50.
2 Coriolan Suciu , Blaju l, Braşo v u l , ş i Mureşe n i i , în "Cu !turn creştină" , Blaj , 1 925 ,
p. 363-376.
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A ndrei Mureşianu - născut la 1 6 noiembrie 1 8 1 6 in o raşul Bistriţa studiase pină atunci la şcoala de "norme" şi la liceul piariştilor din ace1aşi
oraş �i apoi la maj, între anii 1 8 32- 1 8 38 , doi ani de f<ilozofie şi patru ani
de teologie. Avusese şi el ca profesori, în tocmai ca şi Bariţiu, în clasele de
filozofie pe Simion Bărnu�u, Timotei Cipariu, Ion Rusu şi Nicolae Marcu,
care îl ocrotise În chip special, iar la teologie pe Ştefan Boeriu, Ion Dragomir
şi Basiliu R:aţiu3.
Bariţiu N cunoscuse deci îndeaproape şi faptul că Andrei Mureşianu, deşi
pînă atunci nu publicase încă nimic, cunoştea limbile latină, germană şi ma
ghiară, nu putea decît să-1 'a rate ca un element foarte indicat pentru actiVIita
tea didactică şi publicistică intreprinsă de dinsul la Braşov.
La pregătirea intelectuală a lui Andrei Mureşianu se mai adăuga apoi
un temperament fierbinte, entuziast, o puternică dragoste de viaţă şi o vădită
înclinare spre arte şi ştiinţe.
In acel moment, mai ales că de la 1 ianuarie 1 83 8 apăruse "Foaia lite
rară", iar de la 1 2 martie şi "Gazeta de Transilvania" , Andrei Mureşianu era
tocmai omul care îi trebuia lUJÎ Bariţiu.
Nu e deci nici o mirare că directorul şcolii şi al foilor merse să-şi în
tîmpine noul coleg tocmai la Sibiu, pentru ca astfel, în cele 2-3 zile de
călătorie cu trăsura, să..;i poată impărtăşi, u rdnd Valea Oltului, �deile şi pro
iectele sale 4.
Ajunşi la Braşov, Bariviu îl invită chiar de la inceput să locuiască im
preună, "în aceleaşi case în care se aflau şcolile, capeb, parochu l şi cîntă
reţii".
Prin prezenţa ŞI activitatea lor avea să se constituie astfel în mijlocul
Braşovului, o adevărată citadelă de simţ;ire şi cultură românească 5•
Incepute sub auspicii adt de promiţătoare, relaţiile dintre Bariţiu şi An
drei Mureşianu aveau să se dezvolte in mod armonios, după un an ele trans
formîndu-se într-o adîncă amiciţie 6. Pentru a lărgi orizontul tintelectual al
noului său 1amic, Bariţiu îi puse la dtispoziţie biblioteca sa în care se aflau,
aduse de la Bucureşti, principalele opere ale unora din marii scriitori clasici
şi romantici. "Atici - precizează Bariţiu - a auzit el mai ÎnVÎIÎ de Lord
Byron, de Lamartine şi Victor Hugo, de Alfred de Musset şi George Sand, de
3

Ioan Raţiu , Viaţa şi operile lui Andrei Mureşianu, Blaj , 1 900 .

4 .,Observatoriul" , 1 8 7 9 , nr. 47-5 4 .

� ldem.

8 Vez i : .,Transilvania", 1 8 7 7 , nr. 2 1 , 1 noiembrie, p. 244 .

https://biblioteca-digitala.ro

DIN ACTIVITATEA LUI ANDREI MUREŞIANU LA BRAŞOV

655

Cervantes, Puşkin, ş.a." 7• Concomitent cu iniţierea în marile literaturi, Bari
ţiu 1-a indemnat şi la studiul limbUi italiene, pentru învăţa.rca căreia i-a pro
curat gramatica lui Fornassari, poetul izbutind numai după 6 luni de exer
ciţiu să traducă unele din sonetele lui Petrarca. Rînd pe rînd, el va citi apoi
pe cei mai celebri poeţi italieni 8• "Comunicaţiunea Între Andrei şi redactor
- relevă Bariţiu - era atît de frecventă încît în ziua în care nu se vedeau

şi

nu ieşeau ambii sau şi cu alţii la plimbare se număra Între cel e pierdute"
La

9.

27 august 1 842, Mureşianu se va căsători cu Suzana Greceanu, fiica

preotului y,asile Greceanu de la capela ortodoxă din Cetate, iar Bariţiu cu
soţia sa aveau să-i fie naşi. Ei îi vor boteza şi copiii 10, primul dintre ei, care
mai tîrziu urma să devină magistrat la Bucureşti, primind Însuşi numele lui
Ba.ri�iu:

George.

Colaborarea didactică dintre G. Baril'iu şi Andrei Mureşianu, fără a

uit:a pe Em. 1. Nichifor, a fost entuziastă şi fecundă.

"La finea semestrului Il din anul sosirii sale la Braşov - va povesti
mai tirziu Bariţiu - invitarăm la examene, nu numai pe toţi românii, ci şi
dintre fruntaşii saşi şi maghiari. Gare a fost însă spaima oamenilor noştri,
cînd în prezenţa neromânilor, puserăm întrebări din geografia

şi istoria pa

triei, "căci vai ce vor zice Domnii, dacă băieţii învaţă mai mult, decît ne
este nouă ertat ?"
Este treaba noastră Kir Duţule şi Kăr George, avea să replice Bariţiu,
vom răspunde noi de toate, şi pentru Istorie şi pentru Latinească, iar pe
anul viitor vom mai introduce Istoria Naturală, un pic de franţuzeşte

şi

aritmetică mai multă, ca băieţii să poată trece drept la gimnani şi la şcoala
comerţială; le vom face şi steag

şi

tobă (cum aveau saşii), îi vom scoate la

primăvară la dmp (pentru serbarea maialului ) u!llde veţi veni şi Dumnea
voastră.
- Dar pentru ce şi Latinească ?
- Veţi cunoaşte lipsa ei mai tîrziu; latineşte învaţă însă numai bă�eţii cei mai deştepţi şi mai diligenţi, şi nici aceia cu sila. Căci vedeţi Dvs.,
păcat de Dumnezeu, ca Costache, Ie11!ache şi Vasilache (tot iliminutive gre
ceşti) să poarte şurţ verde iar Bucur, Ioan Nicolae, etc., să meargă la oi.
Să se mai f,a.că şi din ei dte un domn" (intelectual).
- Dar lege împiedică.
1

Idem.

8 Vezi t ,.Observatoriul" , 1873 , nr. 4 8 , 16/28 iunie.
8

10

Idem.
,.Transilvania" , 1 87 7 , loc. cit.
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N-are să rămînă tot aşa Kir George ; lumea merge inainte" 1 1 .
Acest Kir George, pe care-1 aminteşte Bariţiu, nu era altul, decit George
Nica, inspector al şcolii din pa.rtea negustonilor, care asista cu uimire, dar
şi cu deplină satisfaqie, la progresul didactic realizat de cei doi profesori

de la Blaj, care aduseseră cu dînşii, pe lîngă un tineresc entuziasm, o remar

cabilă experienţă şi o !incontestabiLă pregătire culturală şi pedagogică.

Spiritul lui Bămuţiu şi al lui Cip:uiu vorbea prin &nşii ! Iar ce repre
zenta acest spirit se preciza prin " stihurile" alcă�uite de Andrei Mureşianu
şi reci'tlate de unul din elevii şcolii la examenul din

8 februarie, versurile

poetului, ca o anticipare a marşului său "Deşteaptă-te romane " , constituind
un adevărat manifest naţional :
Zări se ivesc - soarele răsare

Nu-i cu putinţă noapte să mai fie,
Apune ceaţ�a, ce ne domnea tare,
Ceriul pofteşte, minutul să vtie,

- In care visul ce umblă prin minte,
Să-şi unească un adevăr fierbinte.
· .

Peste puţin şi l a noi soseşte
Dullll1ezeiescul acel dorit minut,
Unde duhul şi iubirea fireşte
Ne-atrage să căutăm ce-am pierdut.
Numai focul şi rivna să ne-aline

Negura-i ştearsă şi lumina vine 12,

Pe lîngă lecţiile şi versurile citate, Mureşianu îşi va expune ideile peda
gogice şi prin citeva articole publicate în "Foaia pentru minte, i.n imă şi lite
ratură". La

1 ianuarie 1 840 întîlnim astfel în această foaie anicolul Ceva

pentru tinerime (sfaturi pentru viaţă), urmat de altele două tot adt de sellll1 i
ficative: Creşterea, educaţia face totuf13
traducere după un text german
de Martin Schnelb, şi Piedecele întru procopsirea tinerimei săteşti 14, in care
-

sublinia importanţa şi necesitatea educaţiei etica-sociale, şi releva totodată

condiţiile vitrege în care se desfăşura procesul de învăţămînt în orinduirea

feudală din Transilvan ila : lipsa de localuri şcolare, de învăţători, de manuale.
11

"Transilvania", 1 877, loc. cit.
12 Vez i : Stihuri rostite de un şco lar la examenu l din şcoala român ească in Braşov la 1 839,
februar ie 8, în "Foaie pentru m inte, inimă şi literarură" , 1839, nr . 7 .
13 "Foaie pentru minte, inimă ş i literarură" , 1840, nr. 1 8 ,

u

Ibidem,

184 1 , nr. 50--5 1 .
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Cea mai însemnată contribuţie pedagogică publicistică a lui Andrei Mu
reşianu avea să fie Icoana creşterii rele, traducere şi prelucrare după Kreb

sbuchlein (Cărticica racului), scrisă de pedagogul german G. C. Salzmann în
1 7 8 1 15. Prin această oarte, chiar dacă nu s-au pus "bazele literaturii peda

gogice la rom�ni", cum aşa de exagerat afirmă biograful său, 1. Raţiu 16,
pentru aceas� o traducere fiind cu totul rinsuficientă, s�a adus totuşi un pre
ţios serviciu învăţătorilor, părinţilor şi şcolarilor rom�ni, fiindcă Mure�ianu
nu s-a mulţumit numai cu simpla traducere a textului german, ci, prelucrîn
du-i şi localizîndu-i atmosfem şi nomenclatura, 1-a adaptat la nivelul socie

·

tăţii timpului său, căreia a izbutit astfel să-i dea un excelent man ual de
educaţie morală şi socială.
Colaborarea dintre cei doi amici avea să se extindă şi în domeniul artis

tic, Bariţiu, care o rganizase şi la Blaj unele spectacole tea�rale, urmărind cu

multă perseverenţă înfiinţarea unui teatru ro�nesc de diletanl'i. Prima mani

festaţie a acest·ui teatru a avut loc la 26 decembrie 1 8 3 8 , la această dată
judndu-se în salta restaurantului Langer piesa Inimile mulţumitoare, tradusă

de George Bariţiu dintr-un autor nementionat 17. Rolul principal în această

piesă, destinată să atragă spre teatru tineretul rocMnesc din Bmşov, a fost

jucat de Andrei Mureşianu care, pe lîngă un
o voce puternică

şi

fizic

încîntător, dispunea şi de

melodioasă.

Bariţiu va fi făcut apel la Andrei Mureşianu nu numai pentru inter
pretarea rolului, ci totodată, el fiind cel mai indicat dintre diletanţii săi, şi
pentru recitarea prologului piesei intitulată Suspinul menit să picure în ini
mtile româneşti speranţa unei apropiate schimbări a tristei lor situaţii .
Poetul, după descrierea lui Bariţiu, era " om frumos, vioiu, simpatic şi
glumeţ, bun cîntăreţ şi danS3.1tor", cu alte cuvinte, cum arată Bariţiu în altă
parte, o adevărată .,grădină de flori" , cine să nu-l iubească ? " 18

ln anii 1 83 9 şi 1 84 0 George Bariţiu, ajutat necontenit de Andrei Mure

şianu, va regiza alte două piese, izbutind astfel să pună bazele unei mişcări

teatrale ro�neşti care in anii următori va lua o amploare din ce în ce mai
accen�uată.

O fecundă ·activitate aveau să desfăşoare George Bariţiu şi Andrei Mure
şianu şi în c adrul "Gasinei romane" a negustorilor, înfiinţată înaintea sta
bilirii lor la Braşov, dar care abia prin participarea acestora şi a lui Iacob
Mureşianu la viaţa ei culturală va izbuti să se impună, prin biblioteca şi sala
u

Bra�ov, 1848.
1. Raţiu , op. cit., p. 42.
1 7 ,.Foaie pentru minte, inimă şi literatură" , 1839, nr. 9, 26 februarie.
18 V
ezi l ,.Observatoriul" , loc. cit. şi ,.Transilvania", 1 8 7 7 , nr. 2 1 , p. 245 .
18

42

-

Cumidava
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ei de lectură, oa o adevărată instituţie intelectuală, "Casina" fiind locul de
Întîlnire al societăţii româneşti din Braşov. Cei trei profesori au organizat
pentru membriă ei ore publice de lectură şi discuţii în care se atrăgea aten
ţia asupra principalelor apariţii literare, precum şi a problemelor ·politice
aflate la ordinea zilei. În anul 1 846, serile de lectură ale Casinei au primit
chiar şi o con9aerare statutară, hotărîndu-se ca de trei om pe săptămînă
profesorii şi literaţii din sînul ei, căror•a li se adăugau şi preoţii Ioan Popasu,
Ioan Petric şi T. y,asilescu, să citească "În auzul tuturora cele mai tre
buincioase şi folositoare materii din gazetele abonate şi din cărţJi" 19. Cele
mai multe din aceste "materii folositoare" aveau să fie citite de către Andrei
Mureşianu, el avind vocea cea mai nuan�ată şi mai indicată pentru astfel de
citiri menite să dezvolte gustul pentru lectură şi pentru preocupările cultu
rale. Ca membru al Casinei, in fruntea căreia se găseau marii negustori
G. Ioan, I. Iuga, R. Orghidan, Gh. Nica, M. Cepescu, Andrei Mureşianu
plătea, oa ş.i ceilalţi colegi ai săi, o cotizaţie lunară de 5 florini. Cotizaţia
negustorilor se ridica însă la 30 şi 35 florină lunar.
Ceea ce 1-a determinat pe Andrei Mureşianu să părăsească şcoala lui
Bariţiu, unde preda la dasa I, n-au fost numai perspectivele de ordin per
sonal ce i se deschideau, ci şi faptul că elevii acestui SJimnaziu, considerat
maghiar, erau aproape jumănate români, activitatea sa didactică urmind ast
fel să aducă şi în acest loc o apreciată contribuţie la formarea unei inte
lectualităţi româneştJi 20,
Funcţionarea lui Andrei şi Iacob Mureşianu la gimnaziul romana-cato
lic a fost apreciată de altfel în mod pozitiv şi de către istoricii maghiari ai
acestuia, unul dintre ei, Francisc Vargyasi, 10criind în 1 896, după ce ambii
profesori români decedaseră, că "mult timp toată greutatea instrucţiunii s-a
rezemat pe umerii acestor doi bărbaţi - greutlate ce nu a putut fi mică la
un institut ce se afla in perioada începutului" 2 1.
Plecarea lui Andrei Mureşianu de La şcoala lui B>ariţiu nu va afecta însă
întru nimic relaţiile dintre cei doi amici, lupta lor comună avînd să se con
tinue prin colabomrea sa La foile acestuia, el fiind între anii 1 8 39-1 850,
împreună cu Iacob Mureşianu, aşa cum se va vedea în paginile următoare,
unul din cei mai devotaţi şi mai statornici coLaboratori ai peciodicelor bari
ţiene, şi îndeosebi a "Foii pentru minte, inimă şi literatură" .
1 9 1 . Colan, Casina ro�nă d in Braşov 1 835--- 1 935, Braşov, 1 93 5 , p . 88 .

2 0 A. A. Mureşianu, La fmplinirea unui veac de la fntemeierea "qa�etei de Transi lvania",
în "Ţara B irsei" , Braşov, 1938, nr. 3 , p. 93- 1 1 9 .
21
F. Vargyasi, A brassoi rom. kath. fogimntizium tiirteneti ertesitoje, 1895 , 1896 , Braşov,

1896, p. 63--64.
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El avea să fie de altfel nu numai un colaborator, oi totodată şi un

redactor al acestora, obligat să ţină seama, trecînd peste vocaţia şi preocu
pările sale literare, de trebuinţele de orice fel ale foilor, începînd de la adu
narea materialelor şi pînă la corectura tiparului şi la expediţ�a exempla

relor pentru abona? 22. Pentru contribuţia sa la lucrările redacţiei, Bariţiu

îi asigura un " onorar modest", care însă îl punea în stare de a se suspnea
chiar bine, chiar şi În o cetate destul de luxoasă precum era Braşovul 23.
Cînd Bariţiu lipseşte din Braşov, el îi ţine locul şi el poartă corespondenţa
cu colaboratorii

şi

cititorii periodicelor, avînd de înfruntat criticile şi obser

1 839,
1 845, 1 847, dnd acesta fusese silit să lipsească din Braşov mai multe luni

vaţiile acestora 24. Absenţele primului redactor au fost mai lun& în anii

pentru a merge în interesul publicaţiilor şi al introducerii căilor fePate în
Transilvania, la Cluj, Buda, V[ena, Franckfurt. Amintind despre absenţele
sale, Bariţiu V'a p reciza că în timpul acestora, Andrei Mureşianu "a puna-t
sarcina redacpei cu zel şi preciziune" 25.
Ce a însemnat Braşovul şi redacţia lui Bariţiu pentru v1aţa şi pentru
activitatea publică a lui Andrei Mureşianu, a relev1at lămurit unul din bio
grafii săi, Ioan Raţiu, care a ţinut să precizeze că " aici i se deschide ma1
întîi lumea în toată valoarea ei" .
Într-<adevăr, aici, la Braşov, î n raport cu problemele redacţionale, car e
îl ăspitiră îndată ce veni în contact cu ele, Mureşianu îşi descoperi vocaţia
poetică şi publicistică ce avea să culmineze prin "Deşteap tă-te române".
Ca poet, Andrei Mureşianu apare pentru întiia oară în paginile .,Foii"
l·a

22 iulie 1 838, la trei luni după stabilirea sa la Braşov. Prima sa poezie

- sem111ată de A. M. - a fost o Traducere cu subiect erotic, care, neindi

dndu-i-se autorul, pare să fi fost o prelucrare după unul din liricii germani

sau maghiari 26. In amintirile sale, Bariţiu va preciZia că poezia fusese scrisă
pentru una din cele mari frumoase fete din Braşov, fiica unui negustor grec,
faţă de care poetul nutrea proiecte matrimoniale, dar care, din motive de
22 Vez i : George Bariţiu , Material pentru biografia lu i Andrei Mureşianu, în "Observa
toriul" , Sibiu, 1878, nr. 47-5 4 .
2 3 Vez i : "Transilvania" , loc. cit.
2& Vezi : N . Bănescu, V. M ihăilescu, Ioan Maiorescu, Bucureşti, 1912, p . 64 , 4 72, 498,

5 18.

25

"Observatoriul", 1879, nr. 4 8 .
În monografiile consacrate de 1 . Raţiu ş i M ircea Bogdan lu i Andrei M ureşianu se
afirmă - primul la p . 74 , iar a l doilea la p . 5 2 - "că întîia poezie publicată de acesta în Foaia
de la Braşov ar fi fost Fetiţa şi păsărica". Cercetarea colecţiei revistei ne indică însă în mod
s igur atît titlul cît ş i data precisă a apariţiei primei sale poezii. Vezi ş i tablou l cronologic a l
apariţiei poeziilor lui Andrei Mureşianu în bibliografia analitică întocmită d e G . Em . Marica :
"Foaie pentru minte, inimă şi literatură" , Bucureşti, 1969, p . 369 , p . 346---3 50.
26

42°
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ordin confesional - fata fiind ortodoxă, iar poetul greco-catolic - nu s-a
putut realiza. "Traducerii îi va urma în 1 839, pe lîngă "stihurile" roscite
de "un şcolar" menţionate în paginile anterioare, A propos, Pasăre din coli
vie v, Simpatie la Viena 28
aceasta iscălită cu pseudonimul Sereţeanu Către un trandafir veited 29, şi Vinovatul" în care, sub semnul liricii lui C.
Conachi şi a lui Iancu Văoărescu, se desfăşurau inocente şi naive pormn
erotice, unele din ele străbătute de accente elegiace.
în 1 840, prin poezia Mustrare 31
ce apare concomitent cu p oeziile de
aceeaşi natură ale lui Grigore Alexandrescu şi Cezar Bolliac - se ivesc în
versurile sale primele accente sociale, care, prin relevarea inegalităţii dintre
oameni şi a asupririi tiranilor, constituie începutul literaturii sale revoluţionare:
-

-

Pînă cî111d o providenţă,
Pînă cind vei suferi,
Ca fiinţă pc fiinţă
Să nu-ncete-a prigoni?

Au nu dreapta ta cea sfîntă
Pe tot omul l-a creat,
Au nu tot aceeaşi ţintă
Tuturor s-a destinat?

Dacă tu ne eşti Părinte,
Noi toţi sîntem fini Tăi,
Dacă toţi strigăm fierb in te:
"Doamne, scapă-ne de răi",

Cum dar'pulberea cutează
Firei as'împotrivi,
Cum viermele nu'ncetează
Pe alt vierme-a'l urgisi ?

Inspiraţia d e această natură se conllinuă ş i î n 1 8 4 1 prin poez1a Răsunet 32,
În care divinitatea supremă e interpdată în modul următor:
La tine-mi întorc privirea, spune-mi o ceresc părinte,
Cui eşti vată şi cui vitreg, cari ţd-s fiii-adevăraţi?
Care lege-ţi e mai sfîntă, ş:i ce fel de rugăminte
E la tine mai primită, de săraci, au de bogaţi?

In 1 843, prin poezia Glasul unui român 33, luînd ca "motto" cuvintele
lui Alexandre Dumas, "toţi oamenii au o patrie numai eu nu am", protestul
său, ca urmare ·a intensificării luptei pentru apărare a poporului român,
2 7 .,Foaie pentru minte , inimă şi literatură" , 1 83 9 , nr. 1 7 , 24 aprilie.
28

Ibidem,
Ibidem,
80
Ibidem,
81 Ibidem,
32 Ibidem,
38 Ibidem,

20

1839, nr.
1839, nr.
1839, nr .
1840, nr.
1 84 1 , nr.
1843, nr.

18.
20 .
48.
12 .
45 .
28.
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îmbracă un accent:uat c aracter naţional, apropiindu-se în mod vizibil de ceea
ce avea să însenme "Răsunetul" de la

1 848 :

În cer Părinte bune, de caut cu umilire,

In rdl3.m îmi VIine ruga, deşert al meu suspin!

Un vierme de se mişcă, Tu ştii d'a lui clătire,

Dar luptele, ce cearcă un neam, de unde vin?

Au doară laş.i ursitei să poarte drma-n lume,
Sau sclav venii la ginte, şi soţul meu de domn ?
Atunci din legea firei s'a şters cerescul nume
De "Drept" şi de "Dreptate", atunci viaţa-i - somn -.
Ieşiţi, voi, umbre moarte, eroii gintei mele,
Şi daţi dovezi la lume, ce-atit ne-a înnegrit!
Strigaţi În gura m are că voi d-atîte rele

Ce cearcă strănepoţii nu v-aţi vinovăţit.
A.h, că'Oi nu-mi pot răspunde străvechile morminte !

Spunînd ce ţin în sînu-şi, romin •au gen 34 străin ?

Atunci s-ar fringe cearta c e curge acum fierbinte
S-ar şterge-atunci 'Ca ceaţa şi vechiul meu suspin .
De tace omenirea, va da glas stînca-n munte,
Şi apele cu vuiet, prin ton nepomenit.
Nu mai e timp s�apuie un gen ce-a mers în frunte
La toată năvăl·irea ce ţara-a copleşit

Nu mai e timp s-apuie o viaţă strălucită.
Ce-a dat În zeci de seculi din sînul său eroi !
De-a şi supus-o soarte'Cl a fi nefericită,
Răsare-i însă steaua şi scapă din nevoi.
I n vocarea "providenţei" , a "creatorului", a "părintelui ceresc", a divi
nităţii supreme, cultivată în Franţa, sub forma meditaţiei religioase, de către
Lamartine şi •alţi romantici, făcea parte din arsenalul ideologic şi artistic al
timpului, ea fiind folosită şi de Vasile OrloVla, Grigore Alexandrescu, Cezar
34 Neam.

https://biblioteca-digitala.ro

662

VASILE NETEA

Bolliac. La Mureşianu, teolog de Blaj, ea imbracă insă adeseori - fapt reve
lator pentru disperarea sa - forma răzvrătirii, a indoielii , "puternica fiinţă"
fiind ea insăşi admonestată de implinirea la care sint supuşi adţia din fiii
săi. în a<ceste condiţii, e cert că ruga către divinitate nu putea fi consideral:lă
dedt "damă", zadarnică, speranţa poetului tndrepdndu-se către "eroii gintei"
sale, soLicitaţi să retnvie antica vitejie.
Versurile lui Mureşi·a nu din "Foaia pentru minte" atrag a9Upra sa aten
ţia lui M. Kogălniceanu, care il invită in 1 844 să colaboreze la "Propă
şirea" alături de amicii săi Vasile Alecsandri, Ion Ghi,ca, N. Bălcescu, Gri
gore Alexandrescu, Al. Donici. Poetul de la Braşov trimite revistei de la Iaşi
tocmai ceea ce aştepta de la el: un mesaj transilvănean in lupta pentru unire
care forma obiectul de căpetenie al p.reocupărilor "Propăşirii". Cu poezia
intitulată O privire peste Carpaţi, apărută tn primul număr al "Propăşirii",
el se va inscrie astfel in mod tumultuos printre poeţii ale căror dntece vor
deschide lupta pentru unirea ţărilor surori. lată un scurt fragment din mesa
jul său de la 1 844 :
Zăresc colo departe un rîu ce-a frînt unirea
La fiii unei mame ce soartea-i asupri,
O Milcov, rîu de patimi, ce neagră-ţi e numirea.
Cind aflu c-a ta undă pe fraţi îi despărţi.
Privesc cu jale Turnul, ce-l văd colo în vale
O inimă romană, comanda lui Novac,
A fost în stare-a fringe pe oastea ce-i sta-o cale.
Destul însă d'aceste, căci pildele nu plac,
La noi "e putred mărul", nu-i mod de curăţire
Şi tot ce se sperează sint simbur,ii din el ;
Aceştia cer plîntare, silinţă şi unire
Atunci va creşte cedrul 35 din ramul tinerel.
Concomitent cu colaborarea la "Propăşirea" , se înteţesc şi legăturile sale
cu scriitorii munteni - Ioan Heliade Rădulescu, D. Bo1intineanu, Cezar Bol
liac, Grigore Alexandrescu, Nicolae Bălcescu - care, incepute prin inter
mediul lui Bariţiu încă din 1 8 39, se vor adînci şi mai mult în anul 1 844
prin vizita succesivă a acesto!'a la Braşov, unde venise.ră pentru a intm în
3" Copac din fam ilia coniferelor ce poate ajunge la înălţimi gigantice.
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relaţii c·u redacţia celor două periodice romineşti, şi la băile de la Vilcele 36.
Întîlnirea dintre scriitorii de la Buc.u reşti şi cei de la Bnaşov, constituia o
nouă verigă in lungul lanţ al manifestărilor de colaborare şi soLidaritate Între
românii din stînga şi din dreapta Carpaţilor.
În Viara anului 1 844 Mureşianu face totodată, călăuzit de Bariţiu, şi
prima călătorie în Ţara Rominească. Motivul călătoriei a fost determinat de
dorinţa amîndurora de a se prezenta în audienţă la domnitorul George Bi
bescu, căruia, cu prilejul zilei onomastice Mureşianu îi închinase În anul pre
cedent o odă 37. Drept mulţumire pentru cele scrise, princ�pele îi trimisese,
prin Grigore Alexandrescu, un orologiu de aur 38. Oda a fost scrisă desligur
la îndemnul lui Bariţiu care voia să obţină aprobarea şi ajutorul lui Bibescu
pentru difuzarea periodicelor sale în Ţara Românească, difuzare care în
primul an de domnie al acesl!uia fusese interz�să la intervenţia unuia din
consulii puterilor protectoare 39• Audienţa a avut loc la Comarnic, una din
reşedinţele de V'ară ale lui Bibescu, şi ea s�a Încheiat spre deplina mulţumire
a ambilor braşoveni 40, domnitorul ridicînd interdicţia amintită.
Versurile patriotice ale lui Mureşianu se continuă in 1 845 cu poezia
Un suspin41 în care, pe vechea linie a invocării divinităţii, află1n acest apel :
De ce nu hai o doamne, minuni ca şi-n pustiu,

Cu populul Iudeei, prin Moise omul tău !
Să scoţi din jug p-o ginte, ce geme În sclavie,
Cerînd între suspine, s-o scapi d'adta rău .
În 1 848, sub influenţa ideilor şi acţiunilor revoluţionare ce zguduiau in
treaga Europă şi care, în numele mişcării romineşni, au adunat la Blaj
50 000 de roimâni, inspiraţia sa dobîndeşte ar�pi cu mult mai largi, poezia
sa se transfonnă Într-o aprigă chemare la luptă, locul divinităţii luîndu-!
totodată poporul, de la el avînd să se aştepte, ,.acum ori niciodată" , izbăvi
rea naţiei, libertatea şi unirea ei. Noul său Răsunet, care se va impune însă
şi se va populariza sub numele de Deşteaptă-te române! şi care va deveni
3 8 "Transilvania", 1877 , loc cit.
87

Vezi textul ei în volumul de poezii a l lui A. Mureşianu , ediţiile 1862 ş i 1881

La seTbarea anil!eTsării Prea In. Domn Georgie D . Bibescu în 23 aprilie 1843.
38 Vezi : "Observatoriul", 1879, nr. 48.

39 Vez i : George Bariţiu , Foi comemorati11e la serbarea din 1 2/24 mai 1 892 , Sibiu , 1892 ,
P· 1 3 .
4° "Observatoriul " , loc. cit.
4 1 "Foaie pentru minte, inimă ş i literatură" , 1845 , nr. 39.

https://biblioteca-digitala.ro

VASILE NETEA

664

una din cele mai celebre poezii româneşti, fiind considerată ca o adevărată
"Marsilieză" a poporului român, a apărut in "Foaia pentru minte" din
21 mme.
Oaracterul său profund mobilizator se relevă chiar din primele versuri:
Deşteaptă-te române! din somnul cel de moarte,
In care te-adinciră barbarii de tirani!
Acum ori niciodată, croieşte-ţi altă soartă
La care să se-nchine şi cruzii tăi duşmani.
El valonifica totodată, pe plan politic, vechile teorii ale lui Samuil
Micu, George Şincai, Petru Maior cu privire la descendenţa romană a popo
rului nostnt:
Acum ori niciodată, să dăm dovezi la lume,
Că-n aste miini mai curge un singe de roman,
Şi că-n a noastre piepturi păstrăm cu fală-un nume
Tniumfăwr in lupte un nun-le de Traian.
Şi el, ca şi Grigore Alexandrescu, Vasile Alecsandri şi D. Bolintineanu
e-vocă "·umbrele măreţe" ale trecutului, Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul, Iancu
de Hunedoara, dezbinării din epoca lor :a românilor, el opuntndu-le insa
noua solidaritate naţională născută din ideologia paşoptistă, solidaritatea
muntenilor, moldovenilor, a transilvănenilor:
Pre voi vă nimioiră a pismei răutate
Şi oarba neunire la Milcov şi Carpaţi !
Dar noi pătrunşi 1a suflet de sfînta libertate
Jurăm că vom da mîna să fim pururea fraţi.
Aspectul viu al solidarităţdi, forţa ei reală, il reprezintă însă lupta co
mună , puterea de sacrificiu a tuturora, curajul de a înfrunta tirania. Pentru
laşi, pentru defetişti, pentru vinzatori el invocă urgia blestemului:
De fulgere să piară, de trăsnet şi pucioasă,
Oricare s-ar retrage din gloriosul loc,
Cînd Patria sau muma, cu inima duioasă
Va cere oa să trecem prin sabie şi foc.
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Sfirşitul "Răsune�lui" - care număra
gic

ca

şi

începutul

665

1 1 strofe - e tot atÎt de ener

lui:

RomS.ni din patru unghiuri, acum ori niciodată
Uniţi-vă în cuget, uniţi-vă-o simţiri
Devisa-i libertate ş.i scopul ei presfint,
Murim mai bine în luptă cu glorie deplină,
Decît să fim sclavi iarăşi în vechiul nost pămînt.
Semnificaţia patriotică a acestor versuri, ca şi adînca lor mnurire asupra
cugetelor romS.neşti din Transilvania - în ciuda unei limbi atit de neîn
deminatic latinizate - sînt prea bine cunoscute pentru a mai insista asupra
lor.
Pentru cei preocupaţi de izvoarele poezia lui Andrei Mureşianu vom
sublinia totuşi, lucru mai puţin reţinut pînă acum, că daoă poetul îşi purta

1 843, cînd a dat " glas unui român" poezie în care apar chiar şi unele expresii ale marşului de la 1 848
acesta
a fost totuşi inspirat de măreţ�a adunării de la Blaj de la 3/15 mai, la care
"Răsunetul " În suflet încă de la

-

el a participat alături de Bariţdu, de j urămîntul depus acolo de cei 50.000
de r<mUni, ca şi de moţiunea votată de istorica adunare .
Şi într-adevăr, urmărind �ctele adunării, constatăm că ideea indepen
denţei, care se desprinde cu adta energie din marşul poetului, a fost concre
tizată atît în jurămîntul depus la

3/15 mai de către partlicipanţi - jurămînt

pe care 1-a depus însuşi poetul - prin care se ·arăta că "naţiunea romS.nă
s-a declarat şi proclamat naţiune de sine stătătoare", cît şi În primul punct
al moţiunii în care se preciza c.ă "naţiunea română, răzămată pe principiul
libertăţii, egalităţii şi frăţiei, prel:linde independenţa sa navională" 42•
Cît despre ideea unirii tuturor românilor de pe ambele versante ale
Carpaţilor, ea a fost exprimată în auzul poetului cu o uriaşă însufleţire de
către zecile de mii de ţărani prezenţi la adunare care au strigat cu glas de
tunet pentru a se auzi în toate cele patru unghiuri ale lumii:

Noi vrem să ne

unim cu ţara!
Ideea necesităţii şi posibilităţii unirii
noscută în primăvara anului

românilor era afirmată şi recu

1 848 nu numai de către luptătorii romS.ni, c�

chiar şi de către unii publicişti saşi, ca Daniel Roth, care, concomitent cu
adunarea de la Blaj, publicase la Sibiu cunoscuta sa lucrare
u

Von der Union

George Bariţiu, Părţi alese din istoria Transilvaniei, II, p. 1 10 , 1 19, 120.
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zmd nebenbei ein Wort iiber eine mogliche dako-romanische Monarhie unter
Osterreichs Krone, lucrare pe care, prin intermediul saşilor de la Braşov,
Mureşianu va fi cunoscut-o indată după apariţia ei.
Dorită şi reclamată puternic d e masele populare, recomandată ca o
soluţie de mare �nvergură de către inşişi publiciştii străini, putea unirea, la
care se gindea incă d in 1 844, să nu entuziasmeze pe Andrei Mureşianu? Putea
ea să lipsească, alături de �ndependenţJă, din noua soană pe care poetul o
dorea poporului român? "Deşteaptă-te române" e �stfel ·un imn adre�t deo
potrivă libertăţii şi unităţii naţionale, şi totodată un marş vijelios in drumul
spre deşteptare, spre victorie. Numai că, spre deosebire de Roth, care se
gîndea la o unire a românilor sub sceptrul AUistriei, Andrei Mureşiranu nu-şi
putea inchipui şi nu putea vesti decît o unire neatîrnată de nimeni, o unire
a naţiuni.i române pentru sine insăşi.
În scrierea "Răsunetului", Mureşianu a avut totuşi şi unele modele �lus
tre, alese din cea mai elocventă tradiţie literară românească: Marşul (oştirii
române) scris de Vasile Cârlova şi Deşteptarea României, cunoscută poemă
a lui V:asile Alecsandri. Pe amindouă aceste poezii Mureşianu le-a cunoscut
atunoi, la 1 848, in preajma scrierii marşului său, fiindcă amhxlouă au apărut
atunci in "Fo(lli a pentru minte", poetul nostru, redactor al foii, făcîndu-le
probabil chiar el paginaţia şi corectura tipogrrafică.
lntr-:adevăr, la 1 ianuarie 1 848, Btariţiu a avut fericita idee de a des
chide foaia cu "Marşul" de la 1 830 al poetului muntean, ancicipînd astfel,
printr-o ascuţită intuiţie istorică, obligaţiunile naţionale, ce peste cîteva luni,
aveau să revină fiecărui român, şi în primul rînd tineretului.
Cirlova cîntase, cu 1 8 am în urntă, iar Bariţiu socotise că se potrivesc
la 1 ianuarie 1 848 constatări şi îndemnuri ca acestea:
Pe cîmpia românească, o tăcere, pînă cînd?
Pînă cînd, de arme plină, să nu sune, cînd
Deci la arme daţi năvală,
Şi la rînd ieşiţi cu fală,
Corbul, iată, s-'a-nălţat!
Ce privire duke mie! Steagul fîlfîie în vînt,
Armele lucesc oriunde, slava iese din mormînt,
Tinecimea indrăsneaţă
Mindră, falnică, măreaţă
Uşor calcă pe pămînt.
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L a începutul lunii mai, Andrei Mureşianu a avut apo i ocazia de a
cunoaşte personal pe Vasile Alecsandri, care, după eşuarea mişcării din Mol
dova, împreună cu George Sion, C. Negri, Alecu Russo, - aceşti1a sosiţi de
la Paris şi Viiena - şi !alţi revoluţionari moldoveni, poposiră timp de cîteva
săptămîni în oraşul de la poalele Tîmpei, unde, după participarea la ·adu
narea de la Blaj, redactară şi semnară documentul intitulat Prinţipiile noastre

pentru reformarea patriei.

Documentul, precum se ştie, preconiza nu numai

desfiinţarea şerbiei ţăranilor şi împropietărirca lor,
părare"

" fără

nici

o

răS(:u rn 

ş i "n�micirea tuturor privilegiilor", c i totodată şi "unirea Moldovei

ş.i Valahiei într-un singur stat neatîrnat romanesc" 43. Popasul moJdovenilor
la Braşov i-a pus pe aceştia într-un larg contact cu intelectualii romani de
aici şi îndeosebi cu Bariţiu şi cu cei doi Mureşeni, - întîlnirile aveau loc în
sala de lectură a " Casinei române" 44 - Alecsandri profitînd de acest prilej
pentm a oferi redactorului "Foin pentru minte, inimă şi literatură " două din
poemele sale de luptă. Prima, intitulată 15

mai 1848

şi semnată "Un român" ,

fusese scrisă pentru slăvirea adunării d e l a Blaj, iar cea de-a doua, c u titlul

Către români,

nu e!'la altceva decît însăşi

Deşteptarea României,

iar cel chemat

să le aşeze în pag,jnile "Foii " a fost iarăşi redactorul secund, Andrei Mure
şianu 45. El cunoscuse deci printre cei dintîi ardeleni, atît documentul relativ
" stat naţional" , cît şi înflăcăratul

la unirea Principatelor române Într-un
apel al lui Vasile Alecsandri:

Voi ce staţi în adonruire, voi ce staţi În nemişcare,
N'·a:uziţd 'prin somnul vostru ·acel glas triumfător,
Ce se-nalţă pîn'la ceruri din

a

lumei deşteptare

Ca o lungă salutare
Către'un falnic viitor?
Nu simţiţi inima voastră că tresare şi se bate?
Nu simţiţi în pieptul vostru un dor sfînt şi românesc ,
La'cel glas de înviere, la cel glas de libertate,
Ce pătrunde şi răzbate,
Orice suflet românesc?
l ată lumea se deşteaptă din adînca-i letargie! . . .

4a V . Popovici, De�voltarea mişcifrii revoluţionare din Moldova după evenimentele din
martie 1 848, în Studii şi cercetări ştiinţifice , Iaşi, 1954 , nr. 1-2. Vezi şi F . G . Nicolescu,
Viaţa lui V. Alecsandri , Bucureşti , 1 965 , p. 1 80 , 1 92 .
44 Vezi pentru detalii Ion Colan, Casina români! din Braşov 1 835- 1 935 , Braşov, 1935 ,
p. 4 4 .
45 Vezi pentru prima "Foaie pentru minte, inimă ş i l iteratură" , 184 8 , n r . 19, 10 mai,
iar pentu cea de-a doua, nr. 21 din 24 mai.
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Nu e prea greu de inţeles ce emoţi.i H vor fi cuprins pe Mureşianu la
lectura repetată a marşului lui Vasile Alecsandri, şi ce infiorări îi vor fi
aprins În suflet.
Celor ce stăteau in " adormire" şi "nemişcare", bardul ardelean le adresa
şi el peste cîteva zile marşul oare a întrecut apoi În popularitate şi semnifi
caţie pol1itid poezia lui Alecsandri, el ajungînd să fie cunoscut În toate
ţările locuite de romani şi dntîndu-se necontenit de autnci şi pînă astăzi 46.
Cuvintele primului vers al marşului, cele care în conştiinţa cititorilor
aveau să-i dea însuşi nitlul, îi fuseseră sugerate de articolul program al foilor
lui Bariţiu, care încă de la 1 2 martie 1 838, în cuvintul său către Cititori,
care va fi fost adeseori amintit în redacţia de la Braşov, arătJase că deviza
veacului trebuie să fie "deşteaptă-te şi tu române/ 47
Bariţiu a fost de altminteni primul care a •cunoscut textul "Răsunetului",
poetul fiind obişnuit să-i citească anticipat tot ceea ce intenţiona să publice,
şi cu care, "aproape regulat", fă.cea în fiecare zi, l'a orele 5 ( 1 7) după înche
ierea orelor de reda.qie, plimbăni pe potecile Tîmpei. Intr-una din zilele ce
au urmat după adunarea de la Blaj, avea să relateze mai tîrziu Batiţdu:
" Andrei a venit la mine inainte de amiază ca să ieşim spre pădure că are
să-mi citească ceva. EI1a "Deşteptă-te romane ...
- Oare cenzura ce va face? - a întrebat poetul după cittrea poeZiei.
- Vom cerca Într�un noroc, răspunse Bariţiu . Cenzorul cel mai sever
care ena Iosef Wentzel 4B - va pleca peste cîteva zile de acasă. Să aştep
tăm pînă atunci.
- Pină atunci, a adăugat poetul, poate îi voi afla şi o arie 49.
Asupra ariei sînt vrednice de amintit destăinuirile psaltului George Ucc
nescu de la biserica Sf. Nicolae, din Şchei, fost elev al lui Anton Pann.
Mureşianu - scrie fostul psalt Într-un manuscris aflat în posesia Academiei
rom�ne, f,iind rudă w parohul Bonifaciu Pitis, venea a1deseori seara, mai
ales în anotimpul cireşelor, pentru a se plimba prin grădina bisericii. Cu oca
zia unei ·asemenea plimbări poetul i-a cerut lui Ucenescu să-i caute o melodie
pentru poc�ie pe care o avea în proiect. "Am cînnat mai multe cîntece de
probă - precizează Ucenescu - iar la urmă cîntecul Din sînul maicii m ele"
pe care auzindu-1 poetul s-a hotărh să-1 adopte ca melodie pentru poezia lui.
Melodia fusese •alcătuită cu ani înainte de către Anton Pann, care funcţionase
şi el ca psalt la biserica Sf. Nicolae, şi se cîntase adeseoni la petrecerile bra-

,

46 "Arhiva " , organul Societăţii ştiinţifice şi literare din laşi, 1903 , nr . 1 1- 1 2 , p . 505-509.
4 7 Vez i articolul program Pentru Foaia aceasta , în "Gazeta de Transilvania" , 1838, nr. 1 ,
1 2 martie.
48 George Bariţiu, Pdrţi alese, III, p. 245 .
" Ibidem.
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şovene. În textul muzical al lui Anton Pann, poetul a turnat textul literar al
lu i "Deşteaptă-te romane", pe c a re peste cîteva zile, c u ocazia une1 no1
petreceri, Ucenesou, constatînd că in tot melosul potrivirea e " de minune",
l-a cîntat apoi cu vocea sa tînără şi puternică. "Mai repetindu-1 odată relatează cîntăreţul - toţi domnii (prezenţi) învăţind melodia din auz, I-a u
cintat impreună, mulţă mi 111d şi urind multă viaţă şi sănătate marelui poet.
Din ziua aceea - conchide Ucenescu - dnteoul "Deşteaptă-te rondne " s-a
făcut cel mai plăcut şi familiar, iar eu eram p oftit în toate părţJile ca să-I
cint şi să invit tinerimea a-l cînta bine şi regulat" so. Aceeaşi tinerime, rela
tează Bariţiu, a transcnis cintecul în nenumărate copii, care, alături de textul
publicat în "Foaia pentru minte" (800 exemplare) a contribuit într-o l argă
măsură la difuzarea şi popularizarea cîntecului în care " r e spir au durerile din
trecut şi se dedea espresiune şi la suferinţele actu:ale" 51,
La data apariţiei "Răsunetului" lui M ureşi.anu, Alecsandri nu se mai
afl a Însă la Braşov, la începutul lunii iunie el îndreptîndu-se spre Cernăuţi
după ce, în p realabil , lăsase "Foii pentru minte" o nouă poezie - Hora
Ardealului - Clare avea să apară după plecarea s a 52, şi care la 1 856 avea să
se tnansforme apoi în Hora unirii 53.
Amintirea poetului de la Mirceşti avea să rămînă insă vie în inima
confra�telui său ardelean, ia r poeziile publi,cate de acesta in "Foai a pentru
minte" în sourta sa t recere prin Braşov vor contJÎnua. să - i reţină atenţia. După
modelul lui 15 mai 1848 scris de Vasile Alecsandri, Mureşianu va plăsmui
şi el o poezie cu ac el aşi titlu - 15 mai 1848
în care, fără a avea mlă
dierea limbii şi vinuo21.Îtatea artistică a acestuia, v a da exp res ie aceloraşi
idei şi aceluiaşi optimism 54,
Cităm din ambele poezii cîte două strofe nu cu intenţia de a stabili
i-dentităţi de valoare, ci exclusiv simil itud i ni de simţire şi atitudine.
Din " 1 5 mai 1 8 4 8 " al lui Vasile Alecsandri :
-

Fraţi lor, nădejde bună ! Fiţi cu toţi în veselie!
Cerul însuşi ocroteşte scumpa noastră Romanie!
Azi e ziua de-nviere a romanului popor,
Gare singur îşi urzeşte dulce, mîndru viitor.
�o Dr. St. Stinghe, Deşteaptă-te române în forma lui originală, in "Ţara Birsei" , 1933 ,
nr. 6 , p . 120.
&l G. Bariţiu , op. cit. , p . 245 .
52 Vezi pentru detalii : G . C . Nicolescu , Viaţa lui V . A lecsandri , p . 1 94 ş i "Foaia pentru
minte, inimă ş i literatură" , 184 8 , nr. 24 , 14 iunie.
53 Vez i : V.Alecsandri , Opere , ! , Poezii, Bucureşti, 1965 (ediţie îngrij ită de G.C. Nico!t."scu).
54 Vez i : Din poeziile lui Andrei Mureşianu, ed . a II-a, Sibiu , 188 1 , p. 63 .
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Fraţilor, nădejde bună! Viitorul ce urziţi
Va fi vredruic de trecutul a strămoşilor slăviţi
Bărbăţia şi unirea între noi de-acum domnească
Şi strigaţi in libertate: Rom@.nira să trăiască !
Din

"15

ml<lli " al lui Mureşianu:
Măreaţă-i serbarea, cînd fraţii d-un sînge
Se leagă-ntre ·sine, prin un jurămînt,

A nu lăsa pradă şi nici a se-nfrînge
Mărirea străbună şi dreptul cuvînt.
De astăzi blestemul contras din vechime,
S-a şters ca şi umbra, ca norii prin vint,
Ş-intocma ca floarea, răsar�, românime,
Pe braţele glorii în vochiu-ţi pămînt.
După lichidarea revoluţiei, în care au căzut atîţ ia voinici care au dove
dit că într-adevăr "în aste mîni mai curge un sînge de roman " , Mureşianu a
publirot În

1 850 Versul funebrul către martirii români,

închinindu-se cu sme

renie În faţa amintirii lor:
Dormiţi în p ace, umbre, martirii Romaniei.
Ce-aţi îngrăşat pămîntul cu sînge de eroi!

Bătrîni cărun�i cu vază, voi floarea tinerimei,
Ce-n lupte sîngeroase căzînd, v-aţi rupt de noi !

A voastre brave fapte sînt scrise'n istorie,
I ar' dulcea suvenire în inri mi de roman;

Mihalţul, Luna, Bradul,

au dat dovadă vie,

Că nu e laş Romanul, nu fuge de duşma111 !

Do.rmiţi, dormiţi în pace, voinici feciori de munte,
Subţ;iri şi-nalţ.i ca bradul, cu braţe de eroi,
Dedaţi din tinereţe a merge tot în furnte,

A nu şti de pericol, de moarte, de nevoi !
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I ar'voi p1ăntuţ.e crude, ce-acum păşiţi în lume,
Păstraţ;i cu reverinţă acest act omenos,
Săpînd profund in inimi �1 bravilor fraţi nume,
Ce sîngele-şi vărsară în cîmpul-glorios ! 55
Aceasta a fost însă una din ultimele poezii citabile ale lui Andrei Mure
şianru, fliindcă de acum înainte, părăsind Braşovul pentru a se stabili la
Sibiu ca transl,aitor oficial şi redactor al buletinului guvernului transilvănean,
inspiraţăa sa, fără a se îndepărta de subiectele patriotice 56, va fi a trasă tot
mai mult de genul facil şi convenţăonal al odelor oma�iale, al epitafurilor
sau al unor tenclinţe de fabulare care nu vor mai adăuga nimic gloriei cuce
rite cu "Deşteaptă-te române" 57.
Izvorllll poeziei mobilizatoare a lui Andrei Mureşianu a secat odată
cu părăsirea Braşovului şi a redacţiei lui Bariţiu!
Unele din aceste ode i-au fost cerute de altfel chiar de către luptătorii
politici români, care voiau să se servească de talentul lui Mureşianu pentr.u
a stîrni ambiţia şi orgoliul unor familii nobile romilne şi a le solidariza astfel
şi mai puternic cu lupta dusă în anii 1 849- 1 8 5 1 pentru a obţine din partea
Curţii din Viena satifacerea dezideratelor poporului român. După apariţia
odei închinate la inceputul anului 1 850 "Familiei Hurmuzaki" ("Foaia pentru
minte, inimă şi literatură'' , nr. 1 ), A. T. Laurian îi scria k1i George Bariţiu
de la Viena: "Ne-;au plăcut �are versurile Mureşanului către fraţii Hurmu
zaki. Spuneţi-i să .facă una asemine pentru fraţii Mocioni (din Banat, n.n.).
Tatăl (Ion Mocioni, n.n.) e un bătrîn de 70 de ani, om cu mari cunoştinţe
şi cu multă înţelepciune; vorbeşte bine vreo şapte limbi. Fiii săi, Petru, An
drei, Antonie, Lucian, George, sînt tot unul şi unul romilni plini de zel şi au
cunoştinţe frumoase . . . Familia e curat română, necorcită. Trebuie lăudată
ca să lupte cu şi mai mare foc; ştiţi că p e oamenii simţitori laudele îi
Împing spre virtute. Spuneţi aşadar fratelui Mureşianu că-1 rugăm să le facă
o odă demnă (în poezie poate să se folosească şi de numele lor), Mucii Scevo
lae, · mai întîi eroi, după aceea jurisconsulţi însemnaţi la vechii noştri stră
moşi". Mureşianu n-a putut da imediat urmare îndemnului lui Lamian, dar
în 1 854, cînd familia Mociorui a fost lovită de două mari pierderi - decesul
65 "Foaie pentru m inte , inimă şi literatură" , 1850 , nr. 2, 3 ianuarie.
�• Vezi poeziile O dimineaţd pe Surul (1853), Romdnia la 1 854 , Eremitul din Carpaţi
(1854), Anul nou 1 855, Moldova la anul 1 855, cuprinse în volumele sale de poezii, ediţiile

1862, 1 88 1 , 1963 .

57 La deschiderea tipografiei romîneşti din Sibiu ( 1 850), Devotament Înălţimii Sale Prin·
cipelui Carol de Schwan::enberg ( 185 1), Omag1u de fidelitate Maj. Sale Francisc Iosif 1 ( 1 852),
La mormintul lui Ioan Mocioni (1854), La mormîntul lui Lucian Mocioni ( 1854 ) , La mormîntu l
marelui vornic Docsaki Hurmutaki ( 1857).
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lui Ioan şi al fiului său Lucian
el şi a instrunat lira declidndu-le două
în tristate panegirice în versuri. În fruntea panegirioului consacrat lui Ioan
Mooioni, Mureşianu a respectat cu fidelitate indemnu l lui Laurian scriind
cu însufleţire :
-

-

Român de viţă bună, din timpul Romei vechi,
Din geniul lui Scevola, lui Muciu cel f,a imos,

Tru

care-n românime aici nu-ţi ai păreche,

Decît in Hurmuzaki, boier, vechi generos.
Andrei Mureşăanu n-a fost însă numai poet, ci, în aiCeeaşi măsură, şi
autor şi trarlucăltor de articole politice, economice, pedagogice şi lite ra re
după cum cereau trebuinţele foilor, inspirîndu-se mai ales din ziarele nem'
ţeşti şi ungureşti.

O �magine plastică a acestei părţi a activităţii sale ne-o poate înfăţişa

în mod concludent următoarea suită int:dmplătoare de articole: Biografia unui

literat englez - Williams Pitt58; N-avem
"Szăzadunk"69; Femeile În Nord-America,
"Spiegel .. 60, Prăsirea şi grija de dobitoace,
boalelor de vite, din nemţeşte 6 1 ; Cî teva

bani şi pentru ce?, traducere din
Italia # Englite1a, traducere din
ca un mijloc preservativ în contra

re/lexii asupra poeziei noastre 62 ;
Despre proprietate 63; Spice istorice 64, culese din cronicarii saşi Simon Missa,
Maocus Fuchs, Cristian Lupin, Iohannes Oltard etc.
Această nsilpire entuziastă în domenii atît de

distincte între ele -

chestiuni economice, cul:rurale, repoi'taje, sfaturi sanit·are, teorii şi polemici
literare, relaţiuni istorice - fără adîncirea problemelor abordate, condus
numai de nece"�itatea popularizării unor cunoştinţe pr.actice, nu este, desigur,
menită a conso1ida prestigiul literar al lui Andrei Mureşianu, dar ea carac
terizează şi relevă vocaţia de ziarist a poetului fiind dovada unei activităţi

generoase tipic ziraristice 65.

Contribuţiile sale economice şi culturale Andrei Mureşianu nu le scria,
după cum însuşi arată in introducerea articolului despre " Proprietate .. , pen
tru " literaţii care n�au trebuinţă" , .ci pentru "poporul cel de rînd", pentru
;s ,.Foaie pentru minte, inimă şi literatură", 1839, nr. 30, 23 iulie.

58 Ibidem, 1842 , nr. 1, 2, 4, 1 2 ianuarie.
8 0 Ibidem, 1842, nr. 2 1 , 25 mai.
81
Ibidem, 1843, nr. 3 2-34 , 9-23 august.
81

Ibidem, 1844 , nr. 26, 20 iunie.

83 ,.Gazeta de Transilvania" , 1845 , nr. 76-80 .

84

,.Foaie pentru m inte, inimă şi literatură" , 184 7 , nr. 33-4 2 , 18 august-20 octombrie.

'5 Vezi şi 1. Lupaş, Activitatea :daristicd a lui A . Mureşianu, în Studi i istorice, V. Sibiu,
1945 , p . 333--359.
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" plebe" , la care se glndeşte "ziua şi noaptea" şi de a cărui "Înaintare În
cultură, bună stare şi înflorire materiaLă s-ar bucur.a în adincul sufletului".
Concluzia acestor precizări, caracteristice pentru orientarea lui Andrei
Mureşianu, e totuşi tristă, fiindcă, se îrntreabă ziaristul, "pentru cine scriu
cu acestea? Pentru poporul ·cel de rînd, către care mi-am îndreptiat vorbirea�

Ah ! acum îmi vine În aminte, că el nu mă aude, el nu ştie ceti, d nu-mi

Înţelege dorinţele mele, ICe port pentru a lui fericire. Pe el Împrejurările

1-au

învăţat a suferi, iar nu şi a descrie patimile şi suferinţele ce cearc ă ! Abia

îl auzi din cînd în cînd răsuflînd cîte un suspin prin un vers de jale. El
ascultă cu toată inima, cînd îi rosteşte cineva o ni din ce prilej cîte o Învă
ţătură folositoare. Suspină şi lăcrămează, cînd îi spui ce a suferit În timpu 
rile trecute şi se arată a-ţi primi sfatul cel bun, mai ales, dacă nu uiţi a i-l
aduce mai adeseori în minte, dacă îi descrii viu urmările, ce poate avea
întîrzierea ; Însă totdeauna priveşte la pilda ta şi numai atunci îţ.i urmează
sfatul şi învăţătura cînd te vede strălucind înainte-i cu pilda ş1 îmbărbă
tarea" .

În articolele sale, Mureşianu cultiva însă şi genul umoristoc, publ�dnd
anecdote,

dintîi

67.

după

Saphir

mai

ales,

şi

povestiri

uşoare:

Banii 66, Ţigara cea

ln setea sa de libertate, Andrei Mureşi·anu - ca şi Bariţiu - s-a întîlnit

şi cu poeţii germani cîntăreţi ai libertăţii, Schiller şi Wieland, din cel dintîi,

cu care avea sensibilităţi şi aspiraţiuni asemănătoare 68 traducind povestirea

Făcătorul de rele din cinstea pierdută69, iar din Wieland un
Istoria Sultanatului 70 şi un Cuvînt în /avorul omenimei 71.

fragttnefllt din

I ată cîteva rînduri din " I s toria sultanatului" : "Omul din al cărui cap

a răsărit mai Întîi a·cea neruşinată cugetare, ca pe n işte făpruri paşnice, pe
fraţii săi, să şi ....i facă sclavi cari

să fie p reursiţi a lucra pentru el, în v reme
să zacă la

ce dumnealui să consume f ructurile ostenelii şi a sudoarei lor şi

fiicele lor, omul, zic, care ajutat de alţi băieţi Nestemaţi, a pus mai întîi în
lucrare această cugetare neruşinată - cum ziseiu - acela a fost întîiul
sultan" cuvînt prin care se Înţeleg şi împăraţii romani şi bizantini. Din
această .tendinţă de Împilare a omemru au izvorît apoi toate războaiele şi
vărsările de sînge, fiindcă "nu este pace pentru aceia care nu lasă pe altii
88

.,Foaie pentru minte, inimă şi literatură " , 1839, nr. 39.

8 7 Ibidem, 184 1 , nr. 37.
88 Vez i : Gh . Bogdan-Duică, Schi ller la români ,

i n ,.Luceafărul" , S ibiu 1905 , nr. 8 . p .
187 -194 .
89 .,Foaie pentru minte, inimă şi l iteratură" , 1839, nr. 33-36, 1 3 august-3 septembrie.
7 0 Ibidem, 184 7 , nr . 28 , 14 iulie.
71 Ibidem , 184 7 , nr . 29, 21 iulie.
4J

-

CumiJa va
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în pace, ŞJ.

•

•

•

acela nu poate fi ferioit care n-are consimţ pentru fericirea

ori nefericirea străină" . I ată şi concluzia la "Cuvîntul În favoarea omeni
mei " :

"Tiranii, ah, tiranii ! Dumnezeu numati să le ierte nedreptatea ce au

fărut ei omenimei, fiindcă eu unul nu le-o pot ierta " .

Traducerile lui Mureşianu din Wieland, după c u m avea s ă arate ger

manistul 1 . Gherghel În

1 934, au fost, trecînd peste aşa de puţin cunoscutul
al lui Teodor Racoce (1 8 20), primele traduceri
rorrillneşti ale marelui clasic gennan, care abia în 1 9 1 3 •avea să atragă atenţia
şi a altor traducători români 72.
Pentru traducenile din proza lui Schiller, cărora în 1 853 avea să le
adauge şi balada Vînătorul de pe Alpi (Der Alpenjager), pe care în 1 839
"Cherestom:atic românesc"

o tradusese şi Ioan Rusu, noua traducere depăşind-o însă pe a acestuia,

Gh.

pe Mureşianu

Bogdan-Duică, l-a numit

tenie ai Ardealului"

unul din "Schillerrienii

de

căpe

73. Alţi poeţi germaOIÎ spre care s-a îndrepuat atenţia lui

Mureşianu au fost Herder

(Viaţa la cîmp şi la grădină), Bi.irger (Contenirea
de gustarea amorului fizic În junie şi afară de căsătorie, Împăratul şi arhi

mandritul) şi chiar Friedrich NicoJ,ai (Ţăranul persian cu poamele)14• Prin
intermediul limbii gem1ane, ca

şi

Bariţiu, Mureşianu s-a apropiat şi de lite

ratura engleză, traducînd din Young un fragment din ciclul

The complaint

Night 1 X (Noaptea a IX-a) ce avea să apară în " Foaia de la Braşov"
(1 864, nr. 1-3) abia după moartea lui.
Dintre

poeţii maghiari, a arătat in tinereţe preferinţe pentru S. K:isfa
Cîntul 1 din ciclul "Kesergo szerelem" 75.
cu stabilirea la Sibiu, �nteresul său pentJru tmdocerile literare

ludi, dăn care a tradus
Odată

inregistrează însă o vizibilă scădere - lucru constatat şi în domeniul pro

ducţiei originale - la tălmăcirile sale începute la Braşov în

adăugînd timp de

13

1 839, nemai

ani decit abia trei-patru bucăţi.

Sibiul va da însă mai multă omogenitate, şi chi·ar un nivel superior,
activităţii sale pubLicistice, în acest oraş, dispensat acu m de obligaţiile redac
ţionale de la Braşov, el putînd să abordeze în paginile " Telegrafului român"
o Întreagă serie de probleme culturale şi artistice strîns legate între ele şi,
totodată, concludente pentru preocupările sale personale. Menţionăm dintre
acestea ciclul de

1 8 artioole - identificate �n 1 925 de istoricul Ioan

consacrat dezvoltării artelor

şi

Lupaş76 -

aptitudinilor artistice ale poporului român:

73 I. Gherghel, Poeţii germani I n oglinda tălmăcirilor româneşti, Braşov , 1934 , p. 63 .
73 Gh. Bogdan-Duică, Schiller la români , în "Luceafărul " , Sibiu, 1905 . nr. 6 .
7• Ve7i volumul de poezii d i n 1962 .
75 "Foaie pentru minte, inimă şi literatură" , 1839, nr. 19.
7• "Vezi : I. Lupaş, o p . cit.
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Artele sau măiestriile cele frumoase 77; Românul şi poezia lui 78; Romînul în
privinţa musicei 79; Românul în privinţa pictwii 80 ; Măiestria tiparului 8 1 , In
consideraţ�ile fkute asupra poeziei şi muzicii la români, Mureşianu a insistat
adeseori asupra in11portanţei pe care folclorul o are în vi�aţa poporului român.
"Nu este popor în lume - scria el În articolul consacrat poeziei - care să

aibă mai mare trogere de inimă către poezie, să afle man multă plăcere În

cîntece şi în versuri, decît românul. De călătoreşte el pe un drum mai înde

părtat, prin cîntare . . . alungă grijile vieţii şi-şi scurtează calea la jumătate.

De se află cu aratrul (plugul) la brazdă în revărsatul dimineţii, el intonînd o

doină dulce se pare că voieşte a conce11ta cu ciocîrlia cea voioasă ce se
aer, uitînd de acea sudoare ce-i curge pe faţă, La săpatul

leagănă prin

cucuruzului, la strînsul fînului, l'a seceratul bucatelor, la culesul viilor, doinele
şi horelc din gura lui nu lipsesc niciodată. Duminica şi în sărbători cînd
obosit de lucrul cîmpului se aruncă şi el în braţele odihnei , mergînd la jocul
şi petrecerile din sat, gura nu-i stă niciodată. Prin chiuiturile, ce strigă cu
multă bărbă�ie, acum atinge pe judele din sat, aoum pe lău�arul ce-i trage

din coardă, acum pe bărbatul ce-şi teme femeia . . . Cînd ar veni vreun strein

prin �ara noastră - afirma în continuare Mureşianu - . . . şi ar vedea pe
român atît de îndemînatic la poezie, ar trebui să creadă, cum oă el este unul

dintre cei mai isteţi improvizatori, şi cîntecele şi chiuiturile lui poporale se
află tipărite şi lăţite prin patrie în mii de exemplare, încît ele pot ajunge
fără cea mai mid greutate şi la uşa celui mai sărac ţăran. însă - precizează
poetul - rău s-ar înşela în privinţa din urmă. Românul este improvizatorul,
căci îl ajută fantezia lui cea Înaltă şi inima lui cea simţitoare, cu toate că
nu ştie scrie şi ceti " . În acelaşi articol, Mureşianu relevă marea importanţă
social-politică a poeziei, arătind că "poezia a dat intiiul impuls la cultivarea
fiecărei limbi" , că ea " a fost l�mba de comunicaţiune între cei apăsaţi şi
înfieraţi cu marca sclaviei" , şi că ea "a fost şi va fi Înrtotdeauna apostolul
şi p ropăşitorul libertălţii cu care e5� aşa de strîns înrudită."
*

Revoluţia de la

1 848 i-a oferit lui Mureşianu nu numai prilejul de a

s·c rie cea n1ai viguroasă poezie a sa, ci totodată şi de a-şi arăta devota77

"Telegraful român" , 185 3 ,

78 Ibidem, 1853 ,

nr.

4 1-43 .
79 Ibidem, 1853 , nr. 6 1-63 .
80 Ibidem, 1854 , nr. 65 .
81
Ibidem, 1854 , nr. 96-98 .
43*

nr .

34-45 .
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mentul ŞI prietenia pentru George Hariţiu, amicul şi ocrmitorul său de pînă
atunci.
De la sfîrşitul lunii octombrie 1 848 şi pînă la Începutul lui martie 1 849,
timp în care Bariţiu, ales membru al Comitetului revoluţionar român pre
zidat de Simion Bărnuţiu, a fost nevoit să stea În mod permanent la Sibiu,
cele două periodice româneşti de la B raşov au fost redactate exclusiv de
către poet, primul redactor avînd astfel posibilitatea de a-şi dedica timpul
in Întregime activităţii politice. Şi in această perioadă , deşi, după precizările
din biografia sa, Bariţiu a fost o singură dată la Braşov, venit pentru a-şi
vedea familia 82, totuşi periodicele, datorită energiei şi iscusinţei lui Mure
şianu, au continuat să a:pară cu vechea lor regularitate.
La 1 1 martie 1 849, după ocuparea Sibiului de către trupele lui Bem,
Bariţiu, împreună cu ltoţi ceilalţi membri aâ comitetului, a fost silit să se
refugieze la Călimăneşti şi apoi de acolo la Rîmnic, Piteşti şi Cimpina. Fami
lia - soţia şi cei doi copiii mici - îi rămă:sese însă la B raşov, acesta urmînd
să fie şi el ocupat la 20 martie. Pentru familia lui Bariţiu, cunoscută fiind
atitudinea acestui.a, ocuparea Braşovului echivala cu o cumplită primejdie.
O panică de nedescris cuprinse pe tînăra mamă. Salvarea ei avea să fie Însă
Andrei Mureşianu, care chiar în noaptea intrării trupelor lui Bem în oraş
a angajat grabnic un cărăuş C'll "două care" pc sdndurille cărora a urcat
atît famiLia lui Bariţiu cît şi pe a sa, avînd de îngrijit astfel 4 copii mici,
Împreună cu Întregul avut al amîndurora, pornind apo i În goan a cailor
spre Cîmpina. In drumul spre Predeal, la 22 martie, oarele, deşi însoţ,i torii
le-au apărat cu înverşunare, au fost însă jefuite, doamna Bariţiu ajungînd
la soţul său numai cu c eea ce putuse salv a la întîmplare83. La începutul
lunii iunie, fiind denunţat de către unele elemente reacţionare, Bariţ.iu a fost
arestat Însă, din ordinul generalului Hasford, de către trupele ţariste şi depus
în închisoare de la Ploieşti, ,iar de <acolo transportat în cea mai mare grabă
la penitenciarul din Cernăuţii8 4.
Soţia şi copiii lui Bariţiu, aflaţ.i într-o precară situaţie materială, au
rămas •astfel în grija lui Mureşianu, care s -a stabil•it la Ploieşti, de unde
nu-i va putea readuce la B raşov decît la 1 9 august, după înfrîngerea
lui Bem.
Bariţiu, deşi eliberat, la intervenţia fraţilor Hurmuzaki, a fost silit
să rămînă însă la Cernăuţi pînă la începutul lui octombrie, timp în care
83 Vez i : George Bariţiu - Foi comemorative la serbarea d in 1 2/24 mai 1 892 , Sibiu, 1892 ,
p. 24 .
83 .,Transilvania", p. 26-27 .
84 Vezi pentru detalii: Vasile Netea , G eorge Bariţiu , p. 224-226.
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în Transilvania se numise un nou guvernator austriac, genemlul baron L.
Wohlgemuth, iar Vli.a ţa oficială îşi reluase cursul normal.
Atît pentru 1\ ndrei Mureşianu, cît şi pentru ceilalţi braşoveni normali

zarea

situaţiei nu

putea fi concepută

Însă

fără

reapariţia celor două pe

riodice, aşa încît la sfîrşitul lui septembrie, poetul îi scrie lui Bariţiu rugin
du-1 să se întoarcă grabnic acasă, fiindcă braşovenii tînjesc de dorul "Ga
zetei". El ţinu totodată să-I informeze că unii dintre braşoveni, necunosdnd
intenţiile de viitor ale lui Bariţiu, îl îndemnaseră să-ş i asume el însuşi sar
cina reapariţiei "Gazetei", înlocuind astfel În mod oficial pe vechiul redac
tor.

"Eu

le

răspunsei

-

preciz,a Mureşianu

-

că

de aş

avea

voie

de

la d-ta pe care te recunosc ca şef al acelui organ, şi normă după care să

urmez, bucuros aş face-o, dar, neavînd aceasta îmi socotesc de păcat a cosi
în

holdă
La

pentru

străină" B5.

1O

octombrie,

,. Gazetă"

văzînd că

Bariţiu încă

tot

nu

sosise, iar

cererile

deveniseră tot mai insistente, Mureşianu îi scrie din nou :

" Fii sănătos şi vină acasă, apoi reîncepe-o ori cassaz- o (opreşte-o) pentru
totdeauna şi te apucă de altă pîne" . Eu din parte-mi mă voi bucura tot
deauna cînd te voi şti În viaţă, sănătos şi nesupărat, fiind sigur că de te-ai
afla În oric�re colţ al lumei, mergîndu-ţi trebile bine, îţi vei aduce aminte
şi de mine" B6,
In aceeaşi scrisoare, de acord şi cu Paul Vasiciu, Mureşianu îi indica
lui Baniţiu

şi itinerarul ce

ar ,trebui să-1 urmeze pentru a

ajunge ,acasă,

d rumurile nefiind Încă pretutindeni sigure. Iar 'cele mai nesigure drumuni i
se părură lui Mureşianu cele care treceau prin Moldov a şi Muntenia, un'de
ar fi putut deveni iarăşi "victima unei 'insulte" . Pentru �- 1 scuti de o nouă

primejdie, poetul il povăţuia să vie din Cernăuţ i pe linia Bistriţa, Thgu

Mureş, B raşov, sau În cazul că ar fi voit să evite Tîrgu-MureŞ'ul, atunci să

treacă din Bistriţa la Oluj

şi apoi să se întoarcă pe la Sibiu.

Bariţiu, hotărît să se Întoarcă, n-a ascultat însă nici
poveţe,

ci, Încrezîndu-se în

prietenii

săi

moldoveni, coborî

una
prin

din aceste
Moldova

şi apoi, pe la Tîrgu-Ocna, sub nume f,als, trecînd pnin regiunea secuiască
şi ajungînd la B raşov În ziua de 1 8 octombrie.
La 1 decembrie rea,părea "Gazeta Transilvaniei " , iar !,a

5

decembrie şi

,.foaia pentru minte, inimă şi literatu ră " . Mureşianu e din nou alături de
Bariţiu şi publică la îndemnul acesmia poezia

Un devotament familiei Hur-

85 Vez i : "Transilvania", 1879, nr. 2 1 , p 244-247.
81

ldem .
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muzaki din partea tinenmu române din Transilvania87 şi contribuie tot
odată la organizarea requiemului de la 27 decembrie 1 849 pentru " martirii
rom�ni" 'la care a rostit amintitul "vers funebral " . Requiemul fusese propus
de Bariţiu încă de la 5 decembrie prin articolul inticulat U11 apel pentru cei
morţi88, În care recomandase " să se fixeze o zi În 'Care să se facă rugăciuni
pentru toţi martirii politici şi naţionali. Acea zi - precizase Bariţiu - să
fie aniversarea naţiunii noastre" .
Ca şi in cazul lui "Deşteaptă-te romilne" , Bariţiu dăduse 'ideea, imbol
dul, i·ar Mureşianu - energia şi insufleţirea versului.
Acea9ta a fost Însă u ltima lor manifestare comună, fiindcă la începutul
lunii ianuarie 1 850, Mureşianu va pleca la Sibiu pentru a se asigura - în
calitatea amintită de translator şi redactor al buletinului oficial - "ceva5i
mai bine pentru viitor", atit pentru sine cît şi pentru familia sa. Evident,
de acum inainte relaţiile dintre ei devin mai puţin strinse, şi intr-un
timp, pentru a nu-i crea dificultăţi in raporturile cu cercurile gu
vernamentale, Bariţiu, care la 25 februarie 1 8 5 0 fusese înlăturat de Wohl
gemuth pentru "cerbicia.. sa (Halsstarrigkeit) de la conducerea periodicelor
braşovene, va evita chiar să-i scrie. Noua situaţ ie imervenită între vechii
amici a determinat pe unul d�n biografii poetului să afirme chiar că relaţiile
acestora, "tn urma suspicionărilor politice, se curmară şi se înălţă Între ei
un perete despărţitor ridicat de cea mai nedumerită ură"89. Biograful exa
gera. N-a existat nici un ",perete despărţitor" şi nici o "ură" Între G. Ba
ritiu şi A. Mureşianu, ci numai precauţiunea celui dintîi faţă de orice ar fi
putut expune pe poet vindictei guvemamentale, Bariţiu, ca şi Simion Băr
nuţÎu şi Avram Iancu, adoprlnd faţă de administraţia lu i Wohlgemuth o
anitudine de rezistenţă.
Bunele sentimente ale lui Bariţiu faţă de Andrei Mureşianu s-au mani
festat însă şi În această perioa·dă, cu aceeaşi abnegaţie ca şi În trecut, după
destituirea sa de la direcţia foilor el propunînd vechiului său colaborator
să accepte conducerea acestora în condiţiile avute de dînsul ptna la desti
tuire. Poetul, din considerente de ordin material, ·a preferat însă locul de
redactor al buletinului90.
SituaţiÎa aceasta, prin caracterul ei oficial, nu i-a fost totuşi prea priel
nică, fiindcă În octombrie 1 8 5 2 Bariţiu, care pomind spre Viena a făcut un
popas la Sibiu, l-a aflat "mult schimbat" . "Fin a Susana - relatează Bari
tiu - ne puse de cină ; noi ne încerca"sem să fim veseli ca odinioară, clară
87

88

"Foaie pentru minte, inimii şi literaturii" , 1 85 0 , nr. 1 , 2 ianuarie.

Ibidem, 1 848 , nr. 1 0 , 5 decembrie.
88 1 . Raţiu , Viaţa şi operile lui Andrei Mureşianu, p. 23 .
80

Vezi : ,.Observatorlul", 1879, nr. 5 1 , 27/9 iulie.
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numai mergea" 9 1 . Boala de nervi, care avea să fie fatală bardului, începuse
să-1 submineze.
In octombrie

1 860,

vizitîndu-1

din

nou,

Bariţiu

avea

să

constate că

"melancolia mergea crescînd " . Ea avea să se agraveze şi mai mult începînd
din anul

1 86 1 ,

cînd poetul a fost pus În disponibilitate şi silit să se în

toarcă la Braşov.
care dedese A.

"Din acea epocă - precizează Bariţiu - melancolia în
a început să

Mureşianu mai înainte

c rească

şi

treacă

să

văzînd cu ochii în monomanie însoţită de misantropie, îndreptată chiar şi
contra

persoanelor pe care le iubise mai

mult"92.

" În

vara

anului

1 86 1

- adau gă Bariţiu în ah loc - fiind la Vîlcele, unde se aflau şi cîţiva din
vechii săi amici de la Bucureşti , abia tl mai făceau ca să vorbească cîte
ceva"93.
Pentru Bariţiu, lucrul era cu atît mai dureros cu cît în aceeaşi perioadă

începuseră să se manifeste şi simptomele de disoluţie mintală ale lui J' vram
I ancu.

"Craiul"

şi poetul anului

Printre cauzele Întunecării

1 84 8

se prăbuşeau în acelaşi timp!

sufleteşti

a

lui

Andrei Mureşianu, Bariţiu,

dînd glas zv·onurilor care circulau printre cunoscuţii acestuia, enumeră moar
tea fi<i·cei sale Leontina care abia împlinise 1 4 ani - din cei
poetului94 'abia doi i-au

s-upravieţuit -

agitaţi,i:le confesionale de la Sibiu.

8

copii ai

"nepăzirea regulelor dietetice",

şi

"După noi - adaugă Însă Bariţiu -

Andrei Mureşianu a suferit de morbul nostru naţional, carele este: �lusiuni
pierdute, ilusiuni

nobile,

sublime,

sacre"

care, ca şi În

cazul

lui

Avram

I ancu, nu s-au realizat "precum doream noi"95.
Ca să-1 abată de la melancol1ile şi nălucirile care îi pustiau mintea, şi
totodată pentru a-i uşura existenţa, Bariţiu, avînd asigurată o subvenţie din
partea comitetului Scarlat Rosetti, îi propuse să traducă operele lui Tacit.
Poetul s-a apucat în dată de lucru şi în timp de aproape doi am a tradus
peste

50

de coli.

Pentru a�i da şi o satisfacţie morală, în anul

1 862

-

an În care a

apărut prima ediţie a volumului de poezii al lui Andrei Mureşianu - Ba
riţiu a intervenit pe lîngă comitetul "Asociaţiunii pentru literatura romană
şi cultura poporului rorn.in" al cărui secretar era, pentru a se acol'da poetu
lui, cu

prilejul

adunării

generale

ce

s- a

ţinut

la

Braşov,

un

premiu

de

91 Ibidem, 1 879, nr . 5 2 , 30/ 1 2 iulie.

92

"Transilvania" , 187 7 , loc. cit.

93 "Observatoriul" , 1879, loc. cit.

94 Leontina, George, Leontina , V ictor, Suzana , Victor, Andrei, Eleonora ; supravieţuitori
au fost George şi Eleonora , aceasta din urmă măritată cu preotul D. Blaga din Beba Veche
(Banat).
95 "Transilvania" , 1 877 , loc . cit.
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50 galbeni. Raportul de premiere a fost semnat de bunii am1c 1 ai lui Bariţiu,
Timotei Cipariu, Paul Vasici şi Sava Popovici. Prem�·u l, cum avea să arate
preşedintele " Asociaţiunii" , Andrei Şaguna, nu s�a dat în raport cu valoarea
"celebrului nostru poet" , ci cu privire la " starea pecuniară a societăţii",
neînsemnatulw premiu material adăugîndu-i-se unul "foarte mare" de ordin
moral96, La sobmnitatea premierii a asistat şi Alexandru Odobescu care a
consemnat evenimentul în darea de seamă despre adunare a "Asociaţiunii " ,
p e care a publitat-o în " Revista română pentru ş�iinţe, litere ş i arte"97•
Acesta a fost cel dintîi premiu naţional acordat unui poet român.
Deşi cu ocazia premiemi i s-a dorit poetului să aibă ,.tărie trupească
ca vîrful Surului şi Măgura Codlei - cele două culmi din preajma Braşo
vului - totuşi, În anul următor, starea sănităţii sale s-a agravat în mod
alarmant. Bariţiu acuză de această agravarc pe înşişi unii din prietenii poe
tului care, cu oc�zia acordăm:i premiului, I-au antrenat la unele petreceri
neingăduite ce au favorizat erupţia chinuitoare a unui "delirium tremcns " .
Medicii, impun�ndu-i u n regim sever, izbutesc să-i stăvilească crize:le dar,
mintal, el nu-şi mai poate reveni. Adeseori rătăceşte ceasuri întregi În ne
ştire prin hăţişurule Tîmpei. Rătăcirea a durat odată trei zile la capătul
cărora, căutat În toak părţile, a fost găsit în 21drenţe într-un crîng înde
părtat. Aceleaşi rătăc�ri le începea în ·aceeaşi perioadă şi Avram Iancu pc
coclaurile Munţilor Apuseni. În această situaţie, Bariţiu îl mai vede o
singură dată În vara anului 1 86 3 şi îl ia }.a o plimbare în jurul Cetăţii.
Orice încel"care a vechiului prueten de a înjgheba o conversaţie se izbeşte
Însă de indiferenţa şi privirile pierdute ale poetului. La toate întrebările
lui Bariţiu el n-avea să răspundă decît acelaşi lucru: · mănîncă puţin, nu
lua nici o băutură spirtoasă, bea numai apă. ,.Era sfatul mediculu� - rela
tează Bariţiu - pe care îl repeta necontenit. Alte lucruri din trecut le uitase
cu totu/"98, Şi cîte lucruri povestiseră ei odată pe aceleaşi cărări. Cîte v1sun
nu înfiripaseră, cîte iluzii nu-<i captivaseră. Din toate acestea nu mai putea
reinvia nimic. Totul se prăbuşise în beznă.
Peste dteva săptămîni Bariviu pleca la Viena pentru a reprezenta Tran
silvania în pQrlamentu.l imperiului, iar Andrei Mureşianu - după ce Între
timp aruncase în foc atît traducerile din Tacit, cît şi poe21iile inedite de
care mai dispunea - îşi dădea la 1 2/24 octombrie la orele 1 O noaptea ob
ştescu 1 sfîrşit.
88

87
88

Vezi : A Il-a adunare generali! a Asociaţiunii transilvdnene , Sibiu, 1 862 , p . 20 .

Bucureşti, 1862 , voi. Il, p. 56 1-587 .
"Obeervatoriul" , 1879, nr. 5 2 .
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Înmormîntarea a avut loc în ziua de 1 4/26 octombrie - o zi cu ploaie
rece de toamnă - la cimitirul de la biserica de pc Tocile, cortegiul funebru
al poetului fiind urmat de soţia, copiii şi fraţii săi, Vasile şi Ştefan veniţi
de la Bistriţa, de nenumăraţi admiratori şi prieteni, de elevii tuturor şcolilor
româr.eşti din Braşov, alături de care se aflau şi elevii liceului romana-ca
tolic la care Andrei Murcşianu funqionase vreme de un deceniu.
"Deşteaptă-te române" nu s-a putut cînta.
Cuvîmul de adio a f0st rostit, în absen:a lui Bariţiu, de protopopul
gr. cat. al Sibiului, istoricul Ioan V. Rusu, ceremonia încheindu-se cu o
poezie a lui la·cob Mureşianu, care cu această ocazie a publicat în "Gazeta
Transilvaniei" şi o biografie a "repauzatului " 99.
Moartea lui Andrei Mureşianu a dat naştere şi la un incident penibil,
unii din enoriaşii bisericii de pe Tocile - biserică ortodoxă - o punîndu-se
Înmormîntă rii sale În acest cimitir pe motiv că poetul era . . . unit. Pentru
a nu se expune hulei acestora, parohul s-a văzut nevoit să ceară telegrafic
aprobarea mitropolitului Şaguna. Mitropolitul, care era un vechi admirator
al poetului şi care în anul precedent îl omagia se cu prilejul acordării pre
miului, le-a răspuns cu indignare şi brutalitate: "Proştilor, ce mai întrebaţi,
îngropaţi-! şi tacă-vă gura " 100.
După serviciul funebru de la Braşov, alte serv1cn şi parastase se ofi
C'iară în oraşele Sibiu 101, Blaj, Bistriţa, Năsăud, Înmormîntarea poetului revo
luţionar luînd caracterul unui profund doliu naţional.
De la Viena, Bariţiu trimitea o îndurerată telegramă.
Supravieţuindu-1 cu Încă _) 0 de ani, Bariţiu îi va păstra În toată
această v reme o consecventă preţuire istorică şi liter·ară.
îndată după moartea poet·u lui, el va sprijini astfel în comitetul "Aso
ciaţiunii" iniţia·c iva luată de profesorii de la Blaj de a deschide o listă de
subscripţie publică pentnt ridic·area unui monument în amintirea lui Andrei
Mureşianu, iniţiativă asupra căreia - rezultatele obţinute fiind puvin satis
făcătoare - va reveni şi În 1 869 printr-un articol publicat În revista
"Transilvania" al cărei redactor era 102. Apelul l ui Bariţiu, pe care el îl va
repeta şi pe cale verb�lă la numeroase consfătuiri ale comitetului " A socia
t iunii" , a avut în cele din urmă efectul aşteptat, monumentul ridicîndu-se
de către braşovcni În anul 1 882 În cimitirul din Groaveri unde au fost
89

Vezi pentru m oartea poetu l u i şi ceremonia înmormîntării : "Gazeta Transilvan ie i " ,

1863 , n r . 98 , 99 , 1 00 , 101 şi "Foaia pentru m inte , inimă ş i literatură" , 1 863 , n r . 1 7 .
1 00 "Observatoriul " , 1 879, nr. 5 2 .
101 Vezi : Amicul şcolii, Sibiu, 1863, nr. 4 5 .
lOZ Vezi : "Transilvania", 1869, n r . 7 , p . 79-- 80 .
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rcînhumate şi osemintele poetului care ump de

19

tirul d e pe Tocile.

am rămăseseră în cim i 

În acelaşi timp, el s-a arătat preocupat de biografia fostului său amic,
arătînd

În

1 877

prin

revista

publicarea unei lungi serii de

"Transilvania" ,

în

paglini1le

Epistole ale repausaţilor

Eftimie Murgu, Gavril Munteanu - că " oridte s-au

căreia

începuse

I oan Maiorescu,

-

scris pînă acum ici

colea despre viaţa lui103, a<:elea nu fac biografia lui c ompusă aşa ca gene

raţiile succedente nouă să cunoască din ea calea pe care ajunse dînsul a se

face poet bard al naţiun ii din această monarhie, tocmai

la uimp, în

mo

mentele supreme ale dege�eraţ;iunei . Eu însă - mărtu risea Bariţiu în con
Iinu arc - nu mă simt niCI pînă astăzi dispus în sufletul meu ,aşa ca să
pot depun� tributul amiciţiei şi al îndelungatei mele convieţuiri

cu

Andrei

Mureşianu după cum c red eu că o merită dînsul" . Totuşi, " sp re a corege cel
puţin unele date eronate" puse în circula�ie de unii admiratori ai poetului,
Bariţiu schiţează în linii generale o biograf�e a lui Andrei Mureşianu şi re
produce două din

"epistolele"

necesitatea unei biografii mai largi, în
" Observatoriul" ,

el

1 849104.

acestuia din anul

1 879,

Convins însă de

prnn noul său ziar de la Sibiu,

va reveni însă asupi1a subiectului şi va publica un amplu

eseu memorialistic - Însoţit de numeroase scrisori îned�te - intitulat

terial pentru biografia lui Andrei Mureşianu 10S

care

avea

să

Ma

constituie

o

a p reciată su rsă de informaţii pentru viitoarele biograf�i ale poetului 106. Eseul

e conceput polemic, arătî111d că necrologul publicat de "G azeta Transilvaniei"
cu ocazia morţii poen1lui a fost sec, şi că biografiile apărute În

diferite

publiÎca�ii erau puţin documentate . Singura care îi reţinea atenţia era bio
grafia publicată de I osif Vulcan În

Panteonul

său de la

1 869.

Pentru a-şi

justifica c riticele, Bariţiu îşi completează apoi eseul cu largi referinţe asupra
părinţilor şi fravilor poetului, precizînd totodată că acesta nu era văr

Cll

I acob Mureşianu, deşi ei înşişi se agrăiau aşa, precum şi cu amintirnle sale
de la Blaj şi Braşov utilizate de noi în paginile anterioare. Adt în notele din
"Transilvania" cît şi în " materialul" din "Observatoriul" B arnţiu - în lipsa
108 A se vedea Iacob Mureşianu , Trdsuri fundamentale din biografia repausatulu i : "Gazeta
Transilvaniei" , 1 863 , nr. 101 ; Aran Pumnul , Lepturariu românesc, IV (partea a II-a), Viena ,
1865 , p . 76-83 ; Vasile Gr. Pop , Conspect asupra literaturii române şi a scriitori lor e i , partea
a II-a , Bucureşti, 1 876 , p . 1 5 1-156.
1 04 "Observatoriu 1" , S ibiu , 1 8 7 7 , nr. 2 1 , 1 noiembrie.
1 0'; Ibidem, 1 8 7 9 , nr. 47-4 9 , 5 1 , 54 , 5 5 , 64 .
108 A se vedea : Valer Branisce , Mureşianu A ndrds tanulmdny az erdely roman irdclalom
k orebo l (A. Mureşianu , studiu din domeniul literaturii române transilvane) , Budapesta , 1 89 1
(teză d e doctorat) ; Ioan Raţiu , Mureşan Andrds e l ete es K o l tiszete (Viaţa ş i activ itatea lui
A. Mureşianu) , Cluj , 1 900 (teză de doctorat) ; idem , Viaţa şi operile lu i Andrei Mureşianu,
studiu istoric literar , Blaj 1 900 ; M ircea Bogdan, Andrei Mureşianu , contribuţii biografice ,
Braşov, 194 2 .

https://biblioteca-digitala.ro

DIN ACTIVITATEA LUI ANDREI MUREŞIANU LA BRAŞOV

683

unu� donnnent oficial - menţiona însă ca an al naşterii poetului , fără a
indic�a zirua şi luna, anul 1814, ceea ce era inexact, data reală a naşterii
acestuia fiind, după precizările soţiei sale, 16 noiembrie 1 8 1 6.
Ideea unui studiu complet a neuitatului său p11ieten avea să-1 preocupe
şi în anii um1ători, după ce în 1 8 8 1 se tipărise o nouă ediţJÎe din poeziile
poetului avînd În fruntea ei vechea biografic scrisă de I acob Mureşianu, În
ultimul său volum din "Păqi •alese din istoria Transilvaniei " , apărut în 1 8 9 1 ,
el mărturisindu-şi dorinţa de a alcătui mult aşteptata lucrare. Vorbind des ·
pre biografia sq'Îsă de Iacob Mureşianu, Bariţiu a ţinut să precizeze că ea
"este mărginită şi restrînsă mai n1ult numai la cîteva momente ale vieţii,
fără ca să le aprecieze din punctul de vedere al artei, al activităţii sale
spirituale, ·al ocasiunilor care 1-au inspirat pe poet . . . Dintre contemporanii
cu care trăise poetUl! mai mulţi ani în intimitate, - adăuga Bariţiu în
continuare - �e mai află în viaţă · unul singur, căruia poate că-i va succeda

s,'i facă o biografie a lui Andrei Mureşianu cel puţin precum sînt cele a lui
Ioan Maiorescu şi a lui Gavril Munteanu " 107 . Biografia acestora o scrisese

însuşi Bariţiu cu cîţiva ani mai în�nte108 şi acum , după precizările de mai
sus, intenţiona să dea şi o biografie a poetului, el fiind singurul care mai
trăia din vechii amici a4 acestuia.
Bariviu avea însă atunci 79 de ani şi deşi spera să-i "succeadă" (reu
şească) scrierea �ografiei proiectate, totuşi nutrea anumite îndoieli asupra
anilor ce-i mai rămîneau de trăit, aşa încît, luînd în considera re posibili 
tatea dispariţiei sale înainte de a-şi fi realizat intenţia, a ţinut În continuare
să precizeze, "deocamdată " , că "dacă acest bărbat nu ar fi conceput, scris
şi cîntat altceva mai bun În viaţa sa decît numai cele 1 1 strofe din 1 8 4 8
care poartă titlul modest "Un răsunet" . . . imortalitatea lui la naţiunea
noastră de dincoace de Carpa�i i-ar fi asigurată " 109•
Intervenţia J.ui Bariţiu de la 1 8 91 a fost determinată fără îndoială de
marile discuţii purtate în jurul poetului în anii precedenţi de către Titu
Maiorescu prin fulminantul arti·col In lături1 10
răspuns la "Istoria limbii
şi literaturii romane" de A ran Densuşianu a'părută în 1 8 8 5
şi de Gh.
13ogdan-Duică prin " Tribuna" de la Sibiu 1 1 1 , care p rin an:aliZ'Cle lor estetice
-

-

10 7

G . Bariţiu , Pdrţ i a lese din istoria Transi lvaniei, III, p. 245 .
A se vedea : G . Bariţiu , Biografia lui Ioan Ma iorescu , in "Transilvania " , 1877 , nr. 14 ;
idem , Gavril Munteanu , prefaţă la traducerea acestuia "Opurile lu i Tacit" , Sibiu , 1 87 1 .
101 G . Bariţiu , Pdrţile a lese, III, p . 245 .
1 10 "Convorbiri l iterare" , 1886 (XX), p . 1 93 .
m A se vedea : Gh . Bogdan-Du !că , Ret•ista literard XIX (Andrei Mureşianu), in "Tribuna"
1888 , nr . 1 79-- 180 ; Revista l iterară XX (Imitatorii lu i Andrei Mureşianu) , in "Tribuna" , 1 888,
nr . 184 .
108
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au lovit puternic În faima şi prestigiul poetic al lui Andrei Mureşianu. Atît
l\I aiorescu cît şi discipolul său Gh. Bogdan-Dui<:ă au recunoscut poetului
de

la B raşov

meritul unei

singure poezii:

"Deşteaptă-te

române" .

Oprin

du-se la aceasta, Maiorescu arăta că ea a fost pătrunsă de ,.un simţămînt
patriotic adevărat, a venit În momentul unei mari agitări a spiritelor"

şi

că a fost ,.din Înt�mplare singura care a dat expresie acelei agitări În acel
moment

( 1 848) şi

astfel a devenit populară şi a rămas cunoscută de toată

l umea română " , fără ca aceasta să justifice însă pentru apologeţii săi
ţinînd sea m a şi de celelalte poezii ale sale
presus" de V. Alecsandri.
Recunoscind

marea

semnificaţie

patriotică

intenţia d ÎI a-l aşeza
a

marşului

lui

.. ma1

Mureşianu,

Maiorescu arăta totodată că destinul literar al acestuia e comparabil cu al
poeţilor germani Nicolaus Becker şi Max Sohneckenbu rger, autori
cîte

unei singure poezii

man n-a îndrăznit să-i compare cu Heine sau cu Lenau.
Bo�dan-Duică, deşi braşovean, a
şi

Maiorescu, afinnînd

şi

e1

a

patriotice celebre, dar pe care nici un critic ger

că

adoptat

,.Deşteaptă-te

acel aşi

române"

e

punct de vedere ca

,.o

columnă

pe

nişte

ruine, un palmier în pu\9tiu, un cedru Într-un pile de fagi " .
Bariţiu a r fi voit îmă pentru

prietenuil său - ohiJar din pu111ct de vedere

al a rtei -- aprecieri mai f,avorabile şi mai ,]angi, care să se enindă şi a:mpra

altor poez.ii ale sal·e, do rind a1sufel să reJde.90h�dă d�scuţii le

printr->O bi'Dgrafie amăn11.mţită ocr�să de el ÎI11Sl.lJŞi .
MQa-rt� lu1 Bari,ţi.u, survenită la

20

<l!prilie/2 mai 1 893,

în

juml a'CC9tuia

a pus Î!llsă ca1păt

intenţiei sale, poet'lll răltn�n�nd să fie ap·reCÎ'at de noille generavii pe linia ver

di·ctu1ui lui Maioresou.

Dar chia·r da1că B:ariţi.u ar fi izbucit să scrie stuJdiul p roiectJat, e greu de
�
admis că i-ar fi " suooeidat' să înlă•ture sen;tinţa estetică a pontH'ldui de at'llnci

al criti'C'ii române.

De altfel o a9emenea schimbare nici nu dopillldea de iocu9irllţa şi talentu'l

analrtic al nimănui, ci de scrierile Î'nJsele ale poetJu],ui .care nu se .puteau r�dica

şi În11pune mai sus decit le ajutau propri·ile lor puteri. Lucrul] avea să se vada
in mod conduident în anul 1 9 1 1 , aînd, ou pr·illeju'l aniversă·rii a o j umăta.te
de vea·c a ,. A sodaoţiunii " , Octawian Goga, retpre21entant strălucit al poeziei pa

triotice româneşti, a ţinut la Blaj ounosouta sa oo!llferinţă i nti•rulată Curente
de idei în literaf'ura ardeleană de la 1848 pînă în zilele noastre 1 12 . În aceaJstă
conferinţă, poet'lltl "pătiunirii noarstre" a arăt:a:t că deşi " De�teaJptă->te romane"
a fost " trîmib iţa fernnecată prin care anul patruzeci•şiQpt a1 nea1mului române�Sc
11 1 Serbdrile de la Blaj, Blaj, 1 9 1 1 , p. 248-259.
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şi-a s trigat lumii a>�Întul său Slpre 1deal" şi totOdată "eX!presia

de

înalt talent

l iteror a curentului de �dei ce înJdruma literatura a11deleană în a•cest timp " ,
totUJŞi lira

l•u.i Mru reşianu

s-a "disc'O!idat" dUipă

a�ceSit

"IOÎntrec

zguduit'Or",

mar

şu.l său, ca şi " Mansilieza" lui Rr0uget de Lisle, scri!Să ou 60 de ani m1ai înainte,
arsOinărnîn.du-se c u plantele din fami1ia monocot�lildoanelor cari în viaţa lor

în de lun.gă nu dau d f.Xlît o singură floare " .
.

Distanţa dintre "DeŞ'tle<l!p tă-te românre" ş i celel'a:lte poezii ale Lui Mure
şianu a vea să fie subliniată în 1 94 1 şi de G. Călinescu care în " l!sroria lite
ra t urii român e " (p . 2 5 9 ) - dUipă ce în perioa1da inte11beli1Că anumiţi puibli
cişti şi poeţi braşoveni î ncercaseră o reactualizare a poetului În spiritul dorit
de Bariţ·iu 1 1 3 - <llf iruna că "Ma11sei:lleza română a drstrus reSitul .poeziei lui
Mur�ianu " , ce În!seamnă t-otuşi

"un pas

în p 11ogres.ul

tice"
D e o mai langă În ţelegere, ca poet, avea să se

poezi ei

bucure

M u reşianu abia la

comemorarea centenar-ului morţii sale, în 1 96 3 , cîn1d, sub tidrul

cole,

ardelene profe

Poezii şi arti

s-a editat o nouă c ulegere din scrierile sale, urmărindu-se totodată o re

consilderare a poziţ:ei saile idoolog�cc şi artirsJtri1ce în caJdml

.\ utorul

epocii

p aşo pt�ste .

ace st·c i ediţi•i, vstori•aul literar D. Părcurari u, subliniin1d con tra�diqiirle

posteri tăţii vmediate cu privire la somni:ficaţia şi v aloarea poeziilor lui Mure

şianu

prin " ap recieri hirpenbolic.e " cît
- ajunge, dL�pă o stăruitoare an·aliză a ac
că deşi "jpOezia lui Andrei M u reşianu n:u vă

- cont raJdroţii extremi ste eX!prvnmte a-tît

şi prin " rcaqii .m i n innaliza·,•o are"
ti vităţii sale .poetice, la conr.:rluzia

deşte calităţi arti•stice care să-1 si·tueZ'e în rîndul reprez·entanţilor de prvma mă

rime

ai 1 iri·c�i româneşti din epocă, Grig>ore J\ilexanidretoou, V. AleosallJdri, D. Bo

linti n eanu " , totu�i

"ex�s.tă

la acest poet

un patriociJsun

viguros, ardent, mani

festat cu consecvenţă În rpoe"ia sa, un patos răJSJcolitor în eXJprim:area suferin
ţelor pqporului româ n arsupri•t,

care

Un pas mai dqJ.artre În <11p rocierea mai .puţin
cut în 1 966, la an ivenS'area a 1 5 0

artei sale" .
rigDdă a poenului

consti•tJUrie esenţa

de

a fo st fă

ani de la n aşterea sa, criti:oul şi i storicul

literar 1. D. Bălan afinnind, În legătură ou voohea qpin ie că Mureşianu ar fi

autorul unei sing ur e p o ez ii , că "exa.g·erarea e mu'lt prea ev�dentă, că•ci mai .sint
cel p u ţin trei poezii de o dooseb.i.tă valoare -

de pe Carpaţi

ş·i

Glasul unui român

-

Aşa mi-a fost ursita, O privire

care anunţă marşul de la 1 848 şi care

p regătesc organic revă rsădle de ener�ie di n

Răsunet.ul " 1 14.

113 A se vedea : revista ,.Ritmuri" din 1 929, nr . 2 articolele lui 1. Focşeneanu (Q induri
p e marginea comemordrii lui Andrei Mureşianu) ; 1 . Al. Bran Lemeny (Poetia lu i Andrei Mure·
ş ianu) ; Aurel A. Mureşianu (Andrei Mureşianu intim) .
11 4 1. D . Bălan, Condiţia creaţiei. Portrete, Bucureşti, 1 968 , p. 163 .
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A �ît D. PăJcurariu cit

şi I.

D. B ă l a n au subliniat cu aJooa:stă ocazie

şi elo

gii le pe care le-a,u adus "Ră!9unetului" Lui Mureşianu N. BăiLceSlOU şi M. &ni 

n e�cu , op inii le acesto ra dep ărşinJd În in11portanţă patri·�id pe cel e pur crmce
a!e acl'Vernari:lor .poetul ui.

Lui Bălcescu i se datoreşte de altfel atribuirea pentru întiia oară a epi
de ,.ManSJCirlleza" pemnu ,.RăJSiunetul" lrui Mureşi•arnu 1 15, iar M. Emi
nescu, c a re, .pe lîngă versuvile din Ep�gonii în care a aoondat lui Mureşianu
aceeaşi atenţie ca şi .lui C. Negruzzi, D. Bolintineanu, V. ALeasan�dri , a scms
pentr.u aureolarea .p rnfetu lu i semnelor vremii şi un :mare poom r·omantic tetului

Mureşianu - cunosout în t rei variante: Mureşixlnu ( 1 8·6 9) ; Andr·ei M.ureşianu
( tablou dramatic într-un a,ct, 1 8 7 1 ) ; Mureşianu ( 1 8 7 6 ) 1 16.
Reannim:m una din strofelte tahlm�Lui d ramati·c încthinat de E1111i nescu bar

dului andelean :
Profete al htminei, În no apt ea -ţi te s.al·urt
Ş i vărs geni u

de aur .în

COI'Jpul tă·u de 1ut,

In buclde-ţi eu strecor duLci ! auri de angint,

Gu r a za zilei a hbe , eu .genill ll ţi-I a�prind.

A

t a lc .oînturi, palidc bal'ld,
Cu frumea-n laur,

Sînt

st.ele eterne ce-n ceruri ard
Cu raze de a·u r,

Oîntă dar, dntă, tînăr poet,

Mînă-a ta l iră ,
LUimea a•souhă rftniclu-ţi p r o fet,
Marea se miră.

Printre a�duniraoorii l ui Andrei Mureşianu,

alături

de N.

Bă1oesou ŞI

M. EmineSIC'll , se c uvenea să fie men ţi o n at însă şi Geonge GoşbUJc, .care în
1 8 97 a ţin u t să <11f.irnne că dintre cele trei marşuri a�minti•te anoorior, cel mai
,. bogat .în idei" şi cel "mai lin1ljpelde în con.Qf!pţiune" şi real i z a re este marşul

poetului de la B ra�ov 1 1 7 .

În

art iooluil său, puniÎnd În di souţi e şi <liCti vi tarea pubhcislikă a
o perfectă ju st�fioc a re, că "mai e înd

1. D. B ăl an adăuga t·ot-odată , cu
185 1 ,

poetuLui,
mu lt loc

llj N. Bălcescu, M işcarea români lor din Ardeal la 1 848 , în ,.Junimea română" , Paris ,
nr .

2.

118 M . Eminescu, Opere, IV, Poetii
1 1 7 George Coşbuc, Cele tre i marşuri,

postume , Bucureşti, 1 95 2 , p . 470 , 58.
în ,.Tribuna poporului" , Arad , 1897 , nr . 6 .
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de cercetare pentw a stab�li c um se ou v i ne co ntr�buţ i a lui Andrei lVIureşianu
la dezvoL.:area giÎ nidi r i i e>tetilce

româneşti, a teoriei şi a critioei noalstre literare".
.puhli,ci,stid a lui Andrei
măngineşte numai la traduceri,le şi a r ti,c o lele semnate s au la cele

Şi într-adevăr, e g11eu de crezut că a�cnivi.tatea

Mureşi:anu

se

i1den ti.ficate .pînă acum, conr.r:huţia sa atiÎt la foile l ui Ba ri ţ i u dt şi la " Tele

gr afu l român " de la S�biu f.iinJd cu mult

mai Întinsă şi mai v ariată .
Noi cenoetă ri Întrt'lprinse În aJCeastă direcţie nu s�a r putea ÎI1iahcia fără a
nu obţine rezu:Jta,tele care să contribuie şi mai mult la con tu ra r e a şi aprecie
rea .pensonalităţii lui Andrei Mureşi'anu ca l�uptăt o r po l iti'C şi om de cultură.
Dorinţa lui Bariţiu ca români i să a�bă o ima:gine oornp l et ă a lui Anldrei
M u reş i an u îşi va pr �mi astfel s.a ti'stfaJ:ţia aş t'�ta tă .
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AVS DER TĂTIGKEIT DES ANDREI MUREŞIANU
IN BRAŞOV (KRONSTADT)
(ZUSAMMENFASSUNG)
In cler Abhantd lung wii'd die Mitarbeit des Dichtei's Andrei Mme şianu
( 1 8 1 6- 1 8 63) bei den Kron:stăidtcr Zeit��h riften " Foaie pent11u minte, ini1111ă
şi literatură" (Blatt fur Geist, Herz und Litera tur) und "Gazeta de Transilvania"
(Zei t•tll11g fur Siebenhu ngen ), sowie seine

Beziethuillgen

Zl ll

Gheo11�he

Bariţiu

( 1 8 1 2- 1 893), dem Herausgebcr dieser ZeitJ�dh riften, untel"sllloht.
Andrei Murelji'anu k ann 1 8 3 8 nalcih B raşov (KronstaJdt), von Gheo�hc

Bariţiu als Professor an clic von den rum.ăni'sdh:en Kalllflleute:n gegrliilldete Han

delss.cihule bcrufen . lm selben Jahr 1 8 38 begann au,ch sein Beitrag mit GediK:h
ten und A.uif:sătzen fur clic beiden oben1genanmen ZeitiS1ch rilftcn, eben1so war er
einer cler Hau.ptnnita11beiter von Ghoorglhe Bariţiu in dessen 11heatertătigkeit.
I nfo1ge des patriotiiSIOhen Gharaktiers seiner Gedi•dhte wunde er
cler bcliobtestcn

zei•t�genO>'SIÎsohen

mmăniJSiohen

Dildhter

w i·chtigs.tes dichterisohes Wcrk ist cler Ma�,;sch "Deştea:ptă�te,

N ationalmarsch

einenn
Sein

române ! "

măne, erwa1;:he! ), den er im R·evolutim11sj·alhr 1 8 4 8 gesohrieben hat
spătcr zum

Zlll

Siebenibii rgell!s.

(Ru

uoo

cler

des �samten mmăniiS1dhen Volkes wu11dc.

Neben den lyrisohen urud pMrioni•Siohen Gedi·ohten hat Anidrei Mureşianu
au•CJh zahlre�che Schrihen Uilld Bdtrăge păidagO!g�sohen lnihahs verfaSist,

wie

z. B. " I coana c reşterii r:ele " (Das Bi!.d cler sohlechten EI"zi�hurllig), sowie !;o1ohe

zu li tera·uurgeser�lichtl�ohen "thcnnen, w ie z. B . "Gî:oova refl!eoţii alslllp ra poeziei
noastre" (Einige Refrlexionen u.ber unsere - d. h. die mmăn•iSlohe - Dich

t,tmg), UMV .

1 8 50 verliess er Kmns�adt und

24. Oktober 1 86J star<b.

rog nao:1 S�bi.u (Henmann:staJdt),

wo

er am

Sein Leben ·und sein Werk w u ooen von I a�cob Mureşianu, Gh:eoi'!?Jhe Ba

nţiu, I osif Vuk·an, A ron DenSiu.şianu, Octavian Goga, M ircea Bo�dan, I . D. Bă
lan u. a. Zlllm Gegen's'tand i,hrer Umer<suk:ihunlgen gcunacht.

Der grossr.e NIIIll ăn�sohe Dichter Mi:hail Emill'escu widmcte ihm ein dra
m ati.sches Poem.
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ION-RADU

MIRCEA

Cercetările asupra vechm literaturi romaneşti s-au intensificat in ultimii
ani; şi totuşi, o cel"cetare aprofunda tă a preocupărilor literare ale românilor
în evul mediu, dnd limba de exprimare era slava bisericească, rămîne defi
citară, din cauza l ipsei unui catalog general sau ·a unor cataloage pe fonduri,
care să permită studierea vechilor manuscrise sau a vechilor biblioteci de pe
trritoriul locuit de români
De

aceea,

studierea

1.
1111an

uscriselor

sla ve

din

bibliotecile

româneşti

şi

străine ne poate rezerva surprize. Acesta este ·cazul celor de la biblioteca
Muzeului din Şchem Braşovului.

ln partea de sud a cetăţii Braşovului, care se afla sub conducerea patri

ciatului săsesc, s-a dezvoltat in evul mediu un cartier suburban, la inceput
o străveche aşezare sătească românească, ra cărei origine se pierde in umbra

trecutului.

In acest oartier numit "Şohei " , nume de fonnaţie romaneasca,

care Însemna "Slav�" sau "llulgari" ; "Bolgarszek" in ungară; "Belgerey" in
dialect saxon

2,

comunitatea a dus o vilaţă activă, mai ales comercială sau

meşteşugărească, făcînd trăsătura de unire intre românii din sudul Transil
vaniei, în special din cîmpia Bîrsei şi Ţara Oltului (Făgăl"aş), şi conaţionalili
lor din Ţara Românească şi Moldova. Loc de refugiu deseori al pribegilor
1 Numărul manuscriselor ex istente la noi, fie scrise aici, fie aduse de aiurea, se poate
cifra la circa 1600 piese, dintre care mai mult de jumătate nu sînt cunoscute sau sînt descrise
imperfect. Publicarea acestor descrieri se limitează la catalogul din 1906 al savantului rus,
Al. 1 . laţimirski (CJiaBHilCIUIH pycCKIIII pyKOnHCH PYMhiHCKYX OH OJIHOTeK) ş i la alte lucrări
ale acestuia pentru fonduri aflate astăzi la Biblioteca Academiei R.S.R . sau în bibliotecile
sovietice, la volumul 1 al Cata logu lui manuscriselor s lat!e din Biblioteca Academiei R.S.R.
-- 300 piese -, datorat regretu lui slavist prof. P. P. Panaitescu , sau la scurta prezentare a
98 manuscrise din Transilvania şi Banat, publicată în Romanoslat�ica, voi. VIII, de răposatu l
1 . Iufu. Î n nici una d intre aceste publicaţii n u apar manuscrisele d e l a Şcheii Braşovului.
2 Vez i Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt, voi. 1-VIII, indice sub tJoce. Eti·
mologia acestor denumiri poate da loc la interpretări eronate ; dar studierea lor va forma
obiectu l unu i articol special destinat acestei probleme. Pentru diferitele explicaţii oferite,
vezi şi Candid Muşlea, B iserica Sf. Nicolae din Şcheii Bralot�ului, t�ol, I (1292-1 742) , Insti·
tutui de Arte Grafice "Astra" , Braşov , 1943 , p. 1 5-29.
44 -

Cum1dava
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munteni şi moldoveni , şcheienii s-au bucurat de sprijlinul moral şi material
al domnitorilor. Şi cum manifestările culturale îmbrăcau În evul mediu haina
religioasă, acest sprijin s-a îndreptat mai ales către biserica comunităţii rom;l
neşti, biserica Sf. Nicolae, către preoţii şi epitropii ei. Existînd întîi sub
forma unei construcţii de lemn, apoi de zid, poate din 1 495 3, sigur din
1 5 1 2- 1 52 1 , ca s-a bucurat de ajutoarele ctitorilor: Neagoe Basarab, poate
şi Basarab Laiot şi Vla,d Călugărul, Petre Cercei sau Mihai Viteazul, Aron
,,odă al Moldovei, Constantin Brîncovcanu şi alţi voievozi şi boieri sau
oameni cu dare ele mînă. Intervenţiile de peste munţi pentru protejarea lor
pc lîngă ,.Cetate" şi " magistrat" se înseriază de-a lungul multor veacuri.
Darurile ce s-au vărsat în tezaurul bisericii cuprindeau nu numai obiecte de
artă somptu.ară, ci şi cărţi care formează azi un bogat fond al actualului
Muzeu din Şchci 4 . Ele sînt mărturia ,intensei activităţi a centrului de cul
tură ce se formase ai•ci şi care a dat naştere unei şcoli publice româneşti,
prima ·de acest fel pe teritoriul ţării noastre, la sfîrşitul sec. XVI (menţionată
la 1 570 şi 1 5 97). lnsă rolul cel mai important pe care 1-au jucat rom;lnii
din Şchei a fost acela de tipografi în tiparniţa lui Coresi şi de traducători
sau prelucrători ai primelor tipărituri româneşti 5• Ele reprezintă o sinteză
a îndelungatului proces de ridicare a limbii poporului
la rangul de limbă
literară început p_c tot teritoriul locuit de româf11Î. încă din sec. XV.
Pentru importanţa acestui faiPt, cercetările ştiinţei româneşti, cît şi ale
străinilor 6 s-au îndreptat spre tipăriturile româneşti sau slavone dintre anii
1 5 60 şi 1 5 8 1 şi spre manuscniscle româneşti, neglijînd în bună parte fondul
slav de manuscrise. Or aceslla, deşi redus astăzi ca număr la 38 piese, nu este
mai puţin important pentru cunoaşterea nivelului cultural al centrului româ
nesc ·din Şchei, al largilor rdaţii care le...au întreţinut nu numai cu ţările
române, dar şi cu cele ale Peninsulei Balcanice. Fondul slav de la Şchei a
atnas atenţia cercetătorilor noştri, care au publicat date izol13.te despre unele
manuscrise. Dar o studiere în ansamblul lor nu s-a făcut pînă acum. Biblia8 Biserica există încă la 1477 ; o dovedeşte piatra de mormînt a popii Costea cu această
dati (C. Mutlea , op. cit. , p . 50-5 1), pAstrată în Muzeu l din Şchei, şi însemnarea de pe manus·
crisul 23 (vezi mal jos, nota 28).
' Cea mal veche danie de carte este aceea de la circa 1477 (ms. 23).
5 Vezi Ion Blanu ş i Nerva Hodoş , Bibliografia românească t•eche 1 508-1 830, vol. 1
(1508- 17 16), Bucureşti, 1903 , p. 92 (Evanghelia cu învăţătură din 158 1 ) ; P. P. Panaitescu,
Inceputurile şi biruinţa scrisului in limba română , Bucureşti, Edit. Academiei R .S.R., 1965 ,
p. 145 .
e P.
Atanasov , npnuoc H1.M 6'bJJ rapo-pyM1.HCHIITe HYJITypHII OTHOllle HHIIH upea
XV 11 XVI B . (HcTopH'IeCtm nperneA 1963 , nr. 5 , pp. 1 10- 1 18 ; L'Imprimerie en Rouma·
nie et les Bulgares de Braşo11 au XVI s. (La collaboration cu lture lle bulgaro·rouma ine au 'XV l-e siecle)
(_atudes Balkanlques, VI, 1967, p. 123-139), Gheorghi Neşev Houn JJ;aHHH aa BbnrapCKHfl
nponaxoA Ha Bp3.lll OB CKHTe «IIIH 8Ht (HcT. npereJJ; 1970, an, XXV I , nr. 5 , p. 90-98).
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tecarul dr. C. Lacea 7, care a lucrat la aranjarea fondului in 1904, a !Publicat
în 1 909 o dare de seamă de citeva pagini în revista "TransilvanÎia" cu date
numerice. Candid Muşlea, în monografia sa asupra bisericii 8 a prezennat în
1 94.3, 26 manuscrise slave, descrise 1aproape exclusiv sub aspectul însemnărilor
de pe ele. Iar în 1 963 şi 1 965, în lucrările sale despre începuturile scrisului
românesc, prof. P. P. Panaitescu 9 relevă existenţla a 36 manuscrise slave
dintre care cel mai vechi - după părerea sa - este din sec. XIV-XV, iar
10 sînt din sec. XVI, menţionînd în special, 1pentru însemnările de pe ele,
6 manuscrise 10.
In toamna anului 1 966 şi primăvara anului 1967 am avut prilejul să
cercetez fondul de ITIIanuscrise slave de la Muzeul din Şchei cu bunăvoinţa
�i sprijinul directorului său, regretatul praf. Ion Colan, oare mi-a pus la
dispoziţie :inventarul alcătuit de d-sa, pe baza inventarelor mai vechi. Bine
Înţeles, inventarul prof. Ion Colan se bucură de îmbună-tăţiri substanţiale
faţă de trecut, datorită aplicării regulilor moderne de biblioteconomie în
descrierea lor. In ,aceest fel, aun putut studia 35 piese inventariate ca sLave,
una cu text paralel slav şi român, şi două piese neinventariate, dar care au
aparţinut acestui fond, wm reiese din însemnările de bibliotecă făcute de
protopopul Iosif Barac la 1 859. Tetraevanghelul lui Matiaş logofătul (1560),
păstrat în Muzeu, nu mi�a fost accesibil.
Dificultatea cea mai mare în studierea vechilor noastre manuscrise ca în cazul de faţă - este anonimatul copiştilor sau lipsa datei dnd s-au
scris, fapt care îngreunează înscrierea lor cronologică. De aci şi divergenţele
de păreri între cercetători asupra vechimii lor 1 1 • Stabilirea locului şi datei
unde au fost scrise se reduce adesea la criterii ,destul de aproximanive, cum
este cel paleogmfic, :ij>rijinit în special pe dauarea hîrtiei dnd este cazul.
Or tocmai cronolo gia lor este unul ,din puniCtele ilmportante ale valorii lor
pentru cultura românească.
În acest sens, am procedat la fotografierea multora dinwe manuscrisele
de la biblioteca Muzeului din Şchei şi la copierea filigranului, pentru ca prin
comparaţie cu alte piese, fotog11afii şi albume de filigrane cu dată certă, să
�ljungcm prin aprox�maţie la stabilirea t�mpului şi ohiar a locului unde au
7 Dr. C. Lacea, Biblioteca veche a bisericii Sf. Nicolae din Braşov ("Transilvania") ,
XI, 1909, p . 100- 105 ).
8 C . Muşlea, Biserica Sf. Nico lae etc. în special capitolul "Tezaurul B isericii" "Manus·
crise şi cărţi vechi" p. 25 1-280, unde prezintă manuscrisele nr. 1-29 , afară de nr. 15 ş i 1 8 .
u P . P . Panaitescu , Începuturile . . . , p . 164-- 1 7 1 . Cel m a i vechi manuscris este considerat
nr . 18 "datab il din secolele XIV-XVI" .
10
Manuscrisele nr. 3 din 1 5 16 ; 4 din 1560 ; 6 , 1 4 , 1 7 , 27 .
11
Din această cauză , prezentarea lu i C. Muşlea nu încearcă o datare a lor.
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fost scrise. Am folosit în largă măsură elementul cronologi'c oferit de hîrtia
pe care au fost scrise, datînd filigranele prin comparaţie cu cele din albu
mele existente, al lui N. P. Lihacev 1 2, Ch. Briquet 13, VlaJdimir Moşin şi
Traljic 14 şi colecţia mea de filigrane, ajungînd astfel la rezultate deosebite
faţă de cele ce se cunoşteau pînă în prezent.
Manuscrisele studiate sînt inventariate sub nwnerele 1 -35, 42 şi 4 3 ;
cele două neinventariate sînt achiziţii mai noi, ş i poartă vechea cotă "Barac"
329 şi 340, lucru care arată dispariţia lor din biblioteca bisericii înainte de
inventarierea din 1 904 14b,
Multe sînt foarte vechi, man vechi decît primele cărţi scrise cu certi
tudine pe teritoriul României: tetraevanghelul popei Nicodim de la Tismana
( 1 404- 1 4 05) sau ,.Cuvîntările lui Grigorie de Nazianz", scrise de moldo
veanul Gavriil fiul lui Unic la 1 424 15. Am putut identifica nu numai un
singur manuscris din sec. XIV, cum afinmă regreuatul profesor Panaitescu,
ci şapte din a doua jumătate a sec. XIV şi primii ani ai secolului XV (pînă
la 1 424) 16; din sec. XV sînt nouă 17, iar în sec. XVI au fost scrise 21 manu
scrise 18, unele :pudnd fi şi din primii ani ai sec. XVII. Din secolul XVII nu
sfnt decît două manuscrise, dintre care unul cu text slav şi român 19.
Scrise În vechea slavă bisericească, limbă literară comună În evul mediu
slavilor meridionali şi răsăriteni şi poporului român, care a folosit-o timp
îndelungat ca limbă a cultului rcligtios, îndeplinind acelaşi rol pe care 1-a
avut latina medievală în Europa ccntl"ală şi aocidentală, ele prezintă deose
biri în redacţie: slavonă, sîrbă, rusă sau bulgară, după popoarele în mijlocul
cărora au fost utilizate. Cele mai numeroase sînt scrise în redacţia bulgară a
11
N. P. L lhacev IlaJJeorpaiPH'ICCHOe aH a'leHH e 6yMamHbiX BOAR.UbiX aH aH OB , St.
Petersburg , 1899.
18
Chareles Briquet, Les filigranes, I-V, Geneva, 1 970 .
1' Vladimir Moşin şi S . Tralji�S, Vodeni tnakovi XIII i XIV t�ijeka, 1- ll, Zaprel , 1957.
Ub
Putem presupune că biblioteca era mult mai bogată în secolu l al XIX-lea şi
aceste două manuscrise d ispărute ş i recuperate, nu au fost singurele .
15
Ion-Radu M ircea , Cel mai t�echi manuscris miniat d in Ţara-Românească : Tetraet�an
ghelul popei Nicodim (1404-1405) . în Romanoslavica, XIII, Bucureşti, 1 966 şi extras ; Contri
bution a la vie et a l'oeuvre de Qavriile Urie, în Revue des E tudes Sud-Est Europeennes ,
tome VI, 1968, nr. 4 şi extras.
18 Nr. 5 cc./ 1 363-1385 (Barac 3 13 , Lacea IV 52) ; 9) B. 302, L . l4 4 ) ; 18 (B 294 , L . IV 48) ;
20 (B . 325 , L . IV 1 2) ; 23 (B . 308 , L . IV 1 1 ) ; 28 (B . 300 , L . IV 13) ; 34 (B . 295 , L . IV 49).
1 7 Nr. 6/cc . 14 1S-1432 (B 293 , L IV 47) ; 12 (B 296 , L IV 3 ) ; 13 (B 3 15 , L Vll 22) ;
17 (B 3 l l , L VI1 3 ) ; 25 (B 3 10 , L . Vll 2) ; 35 (B 330 , L I 6) ; 42 (B 34 1 , L Ili 8) ; fără număr
(B 329) ; f.n. (B 340).
18 Nr. 1/1530 (B 3 16 , L IV 2) ; 2/cc. 1562-1569 (B 328, L IV 3 ) ; 3/ 1 5 17 (B 297 , L IV 1 ) ;
4/ 1 560 (LI. 9); 7 (B 332, L VII 29); 10 (B 306 , L I V 6); 1 1 (B 304 , L IV 5 ) ; 1 4 (L VI1 30) ;
15 (B 307 , L IV 7); 1 6 (B 291 , L V 4) ; 1 9 B 326, L VI 6); 2 1 / 1 5 58 (B 33 1 , L V 2) ; 22/ 1580
(B 303 , L IV 8) ; 24 (B 301 , L IV 9) ; 27 (B 3 12 , L Vll 26) ; 29 (B 3 14 , L VII 5 ) ; 30 (B 298 ,
L IV 50) ; 3 1 (B 299, L IV 5 1 ) ; 32 (B 305 , L IV 4 ) ; 33 (B 309, L IV 10) ; 43 (B 239).
18
Nr. 8/1610 (B 292 , L V 1 ) ; 26/text paralel (fără : oare L . VIII. 6 ?).
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Yechii slave bisericeşui, cea mai larg folosită de către scriptoriile şi cancelariile
romaneşti ca limbă literară şi de cult; trei manuscrise din sec. XIV, opt din
sec. XV, treisprezece din sec. XVI . Totuşi redacţia sirbă este destul de bine
reprezentată, fenomen obişnuit, mai ales in Transilvania : două din sec. XIV,
trei din sec. XV şi patru din sec. XVI 20 . Ele mărturisesc legăturile care s-au
menţinut pe cale literar-religioasă intre centrele sirbeşti de cultură aflate
sub ocupaţie turcească şi românii din Transilvania.
Nu l:ipsesc nici cărţile manuscrise in redacţia rusă sau cu influenţe
ruseşti, venite unele direct ·din Rusia, mai ales ·către sfirşitul sec. XVII şi
începutul celui următor, dnd braşoveanul David Corbea, agent diplomatic
muntean pe Ungă curtea varilor, a creat acele legături cunoscute cu biserica
din Şohei, ce s-au continuat şi în sec. XVIII 21 .
Caracterul aşa de diferit al manuscriselor studliiate este o mărturie a
sprijinului !larg pe care l-a primit centrul române9C braşovean din lumea
ortodoxă, pentru a fa,ce faţă prozelitismului catolic şi protestant in Ardeal.
După cuprins, manuscrisele se impart in două categorii, inegale ca
număr: majoriuatea sint cărţi de cult, obişnuite trebuinţelor unei biserici de
mir cum era Sf. Nicolae. Predomină mincele (20 volume) ; celelalte, dte un
exemplar sau două, sînt tetraevanghele, psaltiri, molitvenice, tipice, liturgiere,
octoice, antologhioane, ceasloave, catavasiere, prologare. Cărţile de invăţă
tură reprezentind preocupări dogmatice şi pareneuice, un stadiu mai înalt al
preocupărilor literare, se reduc l'a patru manuscrise, dintre care trei În
redaqie sîrbă -din sec. XV: "Parenesis" a lui Efrem Siriu! 22, trauatele de
polemică a lui Ioan Cantacuzino 23 şi două exemplare din "Scara raiului"
a lui Ioan Scolasuicul 24, carte atît de răspîndită în lumea clericală din ţările
romane.
Ne vom opri la valoroasa traducere a cărţ ilor polemice a tmpăratului
Ioan Cantacuzino, împotriva credinţei evreilor şi mahomedanilor (redactată
pe la 1 360), unica copie la noi in ţJară a acestei traduceri slavone şi 1a doua
cunoscută mie pe lîngă cea păstrată În biblioteca de la Viena, tot în redacţăe
sîrbă şi tot din sec. XV. Existenţa a două copi i contemporane - singurele
cunoscute pină în prezent în lite11atum slavă - mărturisesc ingrijorarea con
ducătorilor bisericii ·din peninsula balcanică, 1provocată ·de amen�nţările pro
pagandei musulmane în sînul populaţiei creştine, în preajma cuceririi de către
turci a ţinuturilor de la sud de Dunăre, cărora Ii se ofereau arme de forti"

20 Nr. 1 , 5 , 9, 13 , 15 , 1 7 , 2 1 , 25 .
21 Nr. 1 6 , 30 , 3 2 , 4 3 .
22
Nr. 1 3 .
29
Nr. 25 .
1' Nr. 1 7 , 43 .
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ficare şi apărare spirituală. Această carte şi alte două manuscrise braşovene
de redaqie sîrbă, unul din sec. XV şi altul de b 1 5 80, au ap:nţinut popii
Mihai sau Mihu de la biserica din Şohci, cărturar de frunte, traducător Împreună cu popa Iane - al Cazanici t�părită la Braşov În 1 5 8 1 , reprezen
tant al românilor ,din Ţara Bîrsei şi a cctăţ�i B!"aşov pe lîngă Mihai Viteazul
�i Radu Şerban. Se ştie că la vîrsta tinereţii a fost trimis să înveţe carte la
Patriarhia d in Pec (Iugoslavia - Ma•cedonia) între 1 57 1 -- 1 576. Nu este
exclusă posibilitatea ca aceste cărţi să le fi cumpărat de alici şi să le fi adus
cu sine la Braşov, unde au făcut parte din biblioteca sa personală. Con si
derănn că cel puţin copia de la Braşov a fost scrisă la patriarhia din Pcc sau
în centrele sub directa sa conducere 25.
Dacă aceste manuscrise nu au o importanţă deosebită ca valoare l•itcrară,
în s0h�mb numeroasele lor însemnări cu caiTacter istoric, fie de interes local,
fie de interes general pentru ţările române sau pentru Sud-Estul Europei, cu
centre de cultură c a Tîrnovo (Bulgaria), Lovec şi Srem (Serbia) şi altele,
sînt fn centrul p reocupărilor noastre. ln acest sens, manuscrisde din sec. X I V
ocupă primul loc. Voi cita numai unul singur; un minei pe luna septembrie,
scris la Tîrnovo, pe pergJament şi htrtie 26. Deşi în inventlar este consi.dcrat
din sec. XVI-XVII, după filigranul filelor de hîrtie din a doua jumătate
a sec. XIV, mai precis din anii 1 363- 1 385, data scrierii lUJi poate fi aceea
a filigranului, adică în partea a doua a secolului XIV. Pe Ungă valoarea
însemnărilor ca document de limbă şi grafie, manuscrisul prezintă o rarissimă
realizare pentru documentarea arheologică: o schiţă în peniţă a cetăţii Tîr
novo (fig. 1 ) , de care s-a ocupat în 1 967 Într-un arti•col în revista ARHEO
LOGIA a Institutului de arheologie .din Sofia, cercetătorul bulgar Stoian
Maslev. Acesta reproduce desenul pe calc, Împreună cu însemnarea de la
�fîrşit, a scriitorului Dimitr din Musina lîngă Tîrnovo, ,.stuP'ar împărătesc",
însemnare într-un amestec de greacă şi slavă. Consideraţiuni de natură isto
rică îndeamnă pe Stoian Maslev să-1 dateze înainte de U93.
Pentru două din m anuscrisele sec. XIV dacă nu avem dana scrierii, avem
în schimb numele copiştilor: un diac cu nume caracteristic sîrbesc, Novac,
ori Ion, fiul lui DaniÎlo 27• Manuscrisul 23 de la sfîr�itul sec. XIV este şi
cea mai veche dintre achiziţiile bisericii, căci a fost donat de popa Costea,
protcjatul lui Basarab Laiotă, cum se vede dUtpă însemnările de pc foaia
finală. Tot aici se dă şi data mortii sale, octombrie 1 477, corespunzînd pietrei
15

11

17

C. Muşlea, op . c i t . , p. 65 , 7 1-, 74-9 1 .
nr. 34 .
Vezi manuscrisele nr. 5 - şi 18.

Vezi

Şche i ,
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de mormînt, păstrată azi în muzeu, reprodusă şi de Candid Muşlea în car
tea s.1 28_
Dinrre manuscrisele din sec. XV, pe lîngă cele sîrbeşti de la Patriarhia
din Pec mentionate mai sus. remarcăm un mic tf'"traevanghel moldovene9c,
splendid produs al artei gratice din vremea lui :;itefan cel Mare 29 şi un minei
din prinn jumătate a secolului, care a fost dat bisericii pe la 1 5 40-66 de
p0p:1 Toma, unohiul popii Mihai, preot şi el la biserica din Şchei, fost copil
de casă la curtea hanului Craiovei şi sol al Cetăţii în Moldova şi Ţara
Românească Între 1 5 42--- 1 548. Dania a făcut-o înainte de 1 572, cînd a mers
�ă se călugărească la mănăstire<�. Babele din Muntema, unde a şi murit 30 .
Cele mai numeroase sînt manuscrisele din sec. XVI. Cintoi dintre ele sînt
datate de însuşi scriitorul lor, altele, numai cu aproximaţie, de la începutul,
m ijlocul sau sfîrşitul secolului.
\:ci mai vechi s-a scris În 1 5 1 7 Ia porunca lui Neagoe Basarab, pe vre
"noului" scaun al dom
mea mitropolitului Maoarie în "noua" mitropolie a
n iei din Tîrgovişte (fig. 2), pc cheltuiala domnului şi a rămas în folosinţa
mitropoliţi lor pînă la 1 590, judecînd după semnăturile arhiepiscopului Mihail
( 1 586) şi apoi Scrafim ( 1 5 76--90) 31 . Probabil că această carte a intrat în
mîinile preoţilor de la Şchei ca un dar al acestui din urmă mitropolit, care
a trim�s şi textul slav al Evangheliei cu învăţături după care s-a tradus Caza
nia a doua din 1 5 8 1 de Învăţaţii preoţi Mihai şi Iane.
Odată cu via activitate de traduceri şi tipărituri la B11aşov, numărul
cărţilor bisericeşti a crescut. Pe lîngă cele pomenite mai toointe, popa Dobre,
tatăl popii Mi1hai (cea 1 572) dăruieşte bisericii un manuscris probabil scris
28 Însemnările privind donaţia sint pe u ltima filă şi pe scoarţa de la sfîrş it. Au fost
scrise la date diferite. Cea mai veche, poate din secolul a l XV-lea , menţionează donaţla cărţii
inaintea morţii popii Costea . Altele, mai noi din secolele al XVI-lea şi al XVII-lea, adaugi
şi anul 6985 (1477) octombrie 16, care corespunde pietrei de mormint menţionată (C . Muşlea ,
op. cit., p. 5 1 ). Această dată a fost citită de C. Muşlea (op . c it. , p. 270) 7025 , Iar după era
noastră 1 5 1 7 , cu toate că se vede clar prima c ifră 6000 (s), şi ultima, 5 (8). Persoana popii
Costea , probabil unul dintre preoţii bisericii din Şchei, apare şi in corespondenţa lui Basarab
Laiotă cu Braşovul (I. Bogdan , Relaţiile Ţdri i Romdneşti cu Braşo11u l şi cu Tara Vngureascd ,
voi. 1, 1 4 1 3 - - 1 508 , Bucureşti, 1905 , p . 1 23 , 334 , nr. XCVII, CCLXXXI), dlntre care docu
mentul latin cu data 8 aprilie 1477 . Chemării voievodului, popa Costea nu 1-a dat curs, cAci
el trăieşte încă 6 luni, după care moare şi este ingropat in biserică .
20 Manuscrisu l nr. 3 5 , hirtie, format mic (19,5 / 1 2 ,5 cm) cu frontlsplcli ş1 iuiţiale in
culori. Aparţinea bisericii din secolul al XVI-lea , cAci este restaurat cu hirtie braşoveanA de
la sfîrşitul secolului . Vezi C. Muşlea , op . cit. p. 258.
30 Manuscrisul nr . 6 pe hirtie. Pentru popa Toma , vezi C. Muşlea , op . ci t . , p . 64-66 ;
insemnare de donaţie, in traducere , la p. 254 ; vezi şi P. P. Panoitescu, Inceputurile . . . , p. 143.
1 1 Ms. nr. 3. M inei pe luna noiembrie, scris pe hirtie la m itropolia Tîrgovişte. C.
Muşlea (op . cit . , p . 254 ) dă însemnarea Introducere cu anul greşit " 1 5 15 " . Vezi N . Iorga,
SNd ii şi documen te , voi . X I . , Scrisori şi inscrip ţ i i arde lene şi maramureşene, partea a Il-a, p . 66 ;
P . P. Panaitescu , Incepu turile . . p. 165 .
.

.
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1 562- 1 569 32; un altul, moldovenesc, este cumpărat la
1 5 8 5 , pe vremea lui Petru Şchiopul şi dat bisericii din Voevodeşti din Ţara
Oltului (Făgăraş) 32•; un manuscris copiat de un monah Spiridon la 1 5621 5 89 aparţinea cunoscutuli popă Iane 33, i'ar un al doilea din 1 562- 1 57 8 a
fost dăruit biseri,cii Sf. Nicolae .de popa Voicu (mort la 1 578) 34• Alte trei
de popa Bratul in

manuscrise sint mol.doveneşti : unul a fost al Mănăstirii Putna, altul fusese
scris de un copist-călugăr, Dositheti, iar al treilea a fost donat "bisericii Şchei

1 6 1 0 de Teodor Boul, al
35• In fine, merită menţionat

din Ţara Ungurească sub cetatea Braşovului" la
doilea vistier al Moldovei şi de soţia sa Agahia

numai in treacăt, - căci nu am avut prilejul să-1 studiem, fiind inchis în
vitrina expoziţiei muzeului - splendidul tetraevangihel , dăruit la

1 560 sub

Alexandru Lăpuşneanu de logofătul său Matiaş, unei mănăstiri Malul, una
din piesele de artă cele maă preţioase ale miniaturisticii rom�neşti din secolul
XVI. Miniaturile sale ne dovedeSic că În redarea ahipului omenesc, artiştii
moldoveni părăsiseră canonul bizantin al secolului XV şi prima jumătate
secolului a l XVI-lea, pentru o concepţie vădit apuseană.

a

D intre manuscrisele prezentind in'l:eres pentru sud-estul Europei şi legă
turile Br�şovului cu această zonă, pe lîngă cele amintite, atragem atenţira
asupra manuscriselor din

1 530, 1 55 8 şi 1 5 80.

Primul se datoreşte diacului sirb Nicola, fiul popii Nicola din satul
Neradin în Srem ( "Sirim " ) . lnsemnărnle de pe el ne arată că a fost inceput
in ianuarie, apoi adus de el la Pavliş-Păuliş, pe Mureş, lîngă Ara,d, unde îl

termină în luna mai la porunca preotului rom�n de acolo, Mircea. Aşadar,

incepută În Serbia, terlffiinată intr-un sat românesc din Banat, ·Cartea a ajuns
la mănăstirea Ostrov, probabil din Oltenia, de unde nu se ştie dnd a trecut
la Braşov

36,

Al doilea a fost scris in redacţie sirbeasca, obişnuită în .părţile apusene
ale Bulgariei

de Petr grămătic Sîrbul

in cetatea Lovec lîngă

Plevnfa, la

83
Ms. nr. 2 (C. Muşlea , op . cit., p. 258). Molitvenic , scris pe hîrtie cu filigran doc.
XVI. După C. Lacea , Biblioteca veche, P. P. Panaitescu (op . c i t . , p. 1 28) îl consideră copiat
la 1495 .
328 Ms. 1 9 (C. Muşlea, op . c i t . , p . 27 1 ) , Molitvenic , scris pe hîrtie, cu filigran din
a doua jumătate a secolului al XVI-lea, probabil în Moldova ; însemnarea slavonă , publicată
de C. Muşlea cu data greşită 7203 (= 1695) in loc de 7093(= 1585), vorbeşte de v inzarea cărţii
,.în zilele binecinstitorului domn Petru Voevod, care a venit de la Poartă" . Cartea intră în
biblioteca din Şchei la 1629.
38 Ms. nr. 14 (C. Muşlea, op . cit . , p. 263).
34 Ms. nr. 27 (26 , C. Muşlea, op. cit., p. 260).
85 Ms nr. 24 (C. Muşlea, op cit. , p. 258) ; ms. nr. 3 1 ; ms. nr . 8 (C. Muşlea , op . c i t . ,
p. 262).
88
Ms. nr. 1 (C. Muşlea, op . c i t . , p. 256). Catavasier scris pe hîrtie, cu însemnare crip·
tografiată şi necriptografiată . C. Muşlea tipăreşte ,.Siria" în loc de "S irima" (Srem , unde se
află şi azi localitatea Neradin lîngă Sremska M itroviţa).

https://biblioteca-digitala.ro

CONTRIBUŢII LA I STOR IA CULTURII $CHEILOR D I N BRAŞOV

697

50 km sud de T urnu-Măgurele, pentru o familie locală, care-I da bisericii
Bealişca şi a fost legat din nou - deci .după o oarecare trecere de timp, de
dascălul Nicola din satul vecin Bulgari (azi Bălgarene, la 15 km sud de
Lovec). Datele şi însemnările sînt preţioase nu n umai pentru istoria acestui
centru, dar şi pentru valoarea lor lingvistică. Calea urmată de manuscrise
pînă a ajun ge la Braşov n u ne este cunos:cută, însă constituie o mărturie a
schimbului cultural cu populaţia din sudul Dunării care îşi găseau adăpost
În cursul persecuţiilor turceşti în ţările române 37•
Cel de-al treilea a fost copiat de ,.Ioan " grămăticul, în ianuarie-martie
pentru soţii Jivko şi lovana - duuJă nume sîrbi - şi a fost În stăpînirea
aceluiaşi popă Mihai, iar urmaşii săi I-au dăruit " bisericii de la Braşovel" 38.
Aceste manuscrise sud-dunărene aduc date noi pentru cunoaşterea actJi 
vităţii literare în sec. XIV -XVI la Tîrnovo sau Lovec, la Pec s'au în Srem,
pentru probleme de limbă şi S':riere mai a les în Însemnările celor din se,c . XIV
ş i din 1 5 5 8 , pentru cunoaşterea curentului de emigrare sîrbească de la înce
putul sec. XVI.
Dar. o constatare ce se impune, este lipsa copiilor efectuate la Braşov.
Procurarea cărţilor necesare cultului s-a făcut din Ţara-Românească şi Mol
dova, poate chiar direct din Rusia, Serbia şi Bulgaria . Dar, un scriptoriu
(atelier de CD!pişti) local nu este documentat pînă acum nici în sec. XV şi
nici În prima jumătate a secolului al XVI-lea. În a doua jllltnătatc a secolu 
lui, pe lîngă cărţile româneşti tipărite aici, se întîlnesc şi copii manuscrise
braşoYene după texte româneşt� sau cu text paralel . Explicaţia o .dă Oprea
diacul la 1 5 70: "iară sărbeaşte şi latineaşte să ştie numai cine iaste om cărtu
l ariu. oare preut, oare dascăl, oare diaci, iară mişelamia (cei de jos) n'are
lipsă de-a ştirea . . . " . Iată dar o mărturie categorică de inexistenţa unor
vorbtitori de slavonă şi poate 1ohi,a r a unor copişti l ocali. Chiar dacă am
admite că accidental multe manuscrise slavone să fi pierit, oare să fi pierit
numai produsul copiştilor braşoveni? Nu credem ! Singura l�mbă vorbită de
şcheieni era limba română. Ni s-au păstra t în "Socotel�le Braşovului" de la
sfîrşitul secolului 'al XV-lea şi în tot secolul al XVI-lea unme de gramatică
�pecific românească : nume de origine latină sau formatJe cu articolul final
-- ul, ori cu genitivul românesc. Vameşii sasi consemnează în texte latine
sau germane nume oa ,. l van al popei" , "Stan al lu Petro" sau "Petro allo
3 7 Ms. nr. 21 (C. Muşlea, op. cit. , p . 268). Tipic, scris pe hirtie. Interpretarea lui C.
Muşlea că satul "Bălgare" este cartierul Şchei este infirmată de realităţile geografice.
38 Ms. nr. 22 (C. Muşlea, op. cit. , p. 256) . Prologar pe lunile martie.august scris pe
hînle.
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Mariac" şi altele 39• A·ceste forme scruitorii le consemnau după auz ; căci dacă

s-ar fi pronunţat ., 1 van Popov (al Popei)" , acest nume ar fi fost înregistrat

În această formă.

Aşadar, limba vorbită de locuitorii din Şchei 40, româna, era cunoscută

chia r de conducerea saxonă a oraşului, căci numai astfel se poate exploca de
ce scrisoarea tainică a J uj Neacşul din C�1111p ulu n g adresată personal lui Hans
Bcnckner,

j udele

Braşovul ui, ca să fie citită de el,

a

fost scrisă în româneşte.

Scrierea wmână este folosită in copierea Octoihului din 1 570 scris de diacul
Oprea, menţionat mai sus. ginerele popii Dobrc (m. cea 1 5 70) şi cumnatul
popăi Mihai, traducăto rii lui Coresi. In epilogul copiei, Oprea se numeşte

pe sine "Miarşterul şcoalei rumăneşti pe lîngă besereca Schiailor şi dascăl
mai mare ucen icilor . . . "

Iar izvodul copiei sale

.,I-au scos (adică tradus)

den limba sărbească (slavonă) pre li m ba rumănească sfinţii ,părinţi , cine au

fost nainte întru acest loc . . . ". Este o mărturie p reţ ioa să a acestei activităţi

în

j urul

( un

bisericii şi şcoli i din Şchei. O asemenea traducere română de la 1 560

apostol) copiată de popa Bratul, se păstrează astăzi la Muzeul litel'a

turii din laşi.

se

Apariţia la această dată - 1 560- 1 570

-

a

unor copi i româneştli ni

pare simptomatică: nu este o simplă î ntîmp lare Hpsa unor copişti de cărţi

slave şi apariţia acelora în limba română. Ba poate fi atribuită stadiului de

evoluţie socială a păturilor mijlocii ale populaţiei - cum errau cele româ
neşti din cartierul Şahei. Limba slavă şi literatura în a'ceastă limbă era apa

naj ul clasei feudale conducătoore în principatele Moldova şi Ţara Româ
nească.

Scriptoriile româneşti Jprodoceau copii pentru

cler,

pentru

curtea

domnească sau pentru boieri; masele rămîneau în afara procesulu i cultural
din cauza l imbii literare, s}avona. Dar În momentul În care limba ndnţeleasă
pentru ei a fost înlocuită cu limba m aternă , n um ă rul operelor l iterare a

crescut, fie tipărite, fie scrise de mînă . Putem să presupunem că românii căr
turari din Şchei au Început să se afirnn e cu creaţii proprii (traduceri, copii,
şco a lă) abia în sec.

XVI ;

că acele cărţi de cult, strict necesare slujbei reli

�;ioase slavone au fost aduse de aiurea ; că l imba slavă, ca instrument de
cultură a fost străină celor mulţi, ca de altfel în toate teritoriile locuite de
români, şi că impulsul în această activitate culturală le-a fost dat de intro
ducerea ca limbă literară a limbii vorbite de ei în tot cursul evului mediu limba română.

p.

31 Que l len , Il, p . 220 , r . 30 ; 174 , r . 2 ; 222 , r . 1 ; 500, r . 48 ; zis ,.Bu lgarus" ,
3 1 4 , 5 1 8 , 5 1 9) ; Que l len , Il, 200, r 9 : 226 r. 1 1 ş i 1 9 ; 501 , r. 6 .
' 0 P . P . Panaheecu ,

op . d t . , p. 16-f- 1 7 1 .
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Fig. 1 . Manuscrisul nr. 34 d i n 1 363- 1385 . Desen.

Fig . 2 . Manuscrisul datat 3 i anuarie 1 5 1 7 . Pagina de titlu·
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BEITRĂGE ZUR KULTURGESCHICHTE
DER OBEREN VORSTADT VON KRONSTADT
(SCHEII BRAŞOVULUI)
(ZUSAMMENFASSUNG)

Die Hanclschriften uncl alten Btiohcr, clie in cler Bibliothek uncl clem
Museunn fiir rumănische Kultur bei cler Nikolauskirche in der Obercn Vor
stadt von Br:aşov (Kronsuadt) aufbewahrt werden, bieten uns ein lebendiges,
wenn auch sehr liickenhaftes Bild von cler Kultur cler rumănischen Bevălke
rung in Kronsuadt und seiner Umgebung.
Die Untersuchung besondcrs cler in kirchenslawischer Spm�hc geschrie
benen Bticher nicht n ur vom Standpunkt cler Sprachwissensohaft und cler
Palăographie, sonclcrn auch - gegebenenf.alls - nach dem Aher des Papiers,
zcigt, was fiir alte Handschriften hier aufbewahrt werden : 7 Handsohriften
aus cler zweiten Hălfte des 1 4. und vom Beginn des 1 5 . }ahrhunderts, 9 aus
dem 1 5 . Jahrhundert sowie zahlreiche Absohriften von Manuskripten aus
dem 1 6 . Jahrhundert. Die Anmerkungen cler Gelehrten, die diese Bticher zur
Bildung oder zu Kultzwecken beniitzten, sind Zeugnisse cler wirtschaftliohen
und kulturellen Beziehungen cler Kronstădter Rumănen, vor allen mit den
rumănischen Fiirstenttimern Walachei und Moidau und :mit den siidlich und
ostlich davon liegenden slawischen Lăndern.
In cinigen dieser Anmerkungen wird clokumenuarisoh belegt, dass Sie
benbtirgcn den FJ.lichtlingen aus cler Ballmnhalbinsel Unterkunft bot.
Einige cler Biicher, clie heute in Kronstaclt aufbewahrt werden, gehărten
rumăn�schen Gelehrtcn, wie z. B. Popa Mihu und Popa Iane - den Ober
sctzern der Homiliensammlung ("Cazania") von 1 5 8 1
und anderen, clie
elen Text dieser Bticher mit Randglossen bereiohert haben.
Trotzdem geht aus keiner cler 38 vom Verfasser untersuchten H.and
schriften die Existenz einer Kopierwerkstătte fiir slawische Biioher in Kron
staclt auch nur ancleutungsweise hcrvor.
Als sich jedoch clie rumănisdhe Sprache, clie von cler Bevălkerung cler
Oberen Vorstaclt gesprocthen wurde, als SchrD.ftsprache um die Miute des
-
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16. Jahr�hunderts durchsetzte - grosstenteils ein Verdienst der aus dieser
I3evolkerung hcrvorgegangenen Gelehrten - und sich durch die Drucktatig
keit des D iakons Coresi verbreitetc, tauchten neben den Biichern auch rumă
nischc Handsohriften auf. Es entwickelte sich cine rumanische Schule, dic
selbstandige Obersetzertatigkeit in cler Oberen Vorstadt nahm immer grosscre
Ausmasse an, da sie sioh an die breiten Volksschiohten wandte, die wcder
das Kirchensl,awische noch das La'teinische - die alten Kultursprachen des
Mittelal ters - verstanden.

VERZEICHNIS DER ABBILDlJNGEN
Ab. 1 . Zeichnung aus cler Hanclschrift Nr. 34 , aus clen Jahren 1363- 1385 .
q bb . 2. Titelblatt cler Hanclschrift mit clem Datum 3 . Januar 1 5 1 7 .
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INSTITUTUL DE FETE HENRIETTE VAUTIER.
CONTRIBUŢII LA ISTORIA INVAŢAMINTULUI BRAŞOVEAN
de SILVIA POPA

Viaţa culturală a oraşului Braşov, În toate domeniile de actiVItate şi În

mod deosebit în învăţămînt, a cunoscut În a doua j t�mătate a secolului al

X I X-lea o dezvoltare din ce în ce mai amplă, concomitent cu creşterea for

telor de producţie capitaliste.
După revoluţia din

1 848 " În condiţiile înlăturării privilegiilor feudale

�i ale accen tuării pătrunderi� relaţiilor capitaliste se dezvoltă şi burghezia ;

mai puţin însă cea românească dedt cea germană şi maghiară" 1•
În cadrul orînduirii capitaliste atit burghezia săsească şi maghiară ; ocro

tite ele autorităţile de sr.at, cît şi cea românească, care-şi croia singură drumul,

l uptă cu perseverenţă să-şi creeze instituţiile de bază ale unei culturi moderne
izvorîte din aspiraţiile şi interesele lor.

Pentru burghezia română, pe Un gă presă, problema dezvoltării unui în
Yăţămînt cît mai complex se i�unea ca o necesitate n u numai de cultura

l i zare, dar şi de afir11n1are pc plan social şi polinic în lupta pentru eliberare
naţională.

lnd din anul 1 8 3 5 , George Bariţiu, în celebra sa "Disertaţie" despre

şcoli subliniasc categoric importanţa dezvoltării învăţămîntului pentru români :
,.Şcoli, şcoli sînt d e lipsă bărbaţi braşo veni, !jcoli" 2•
Pînă În anul 1 85 0 , cînd ia fiinţă î nvăţămîntul liceal românesc, l a Bra
�ov existaseră pentru români numai şcol i primare.

În Şcheii Braşovului îşi continua existenţa prima şcoală românească de

pc Întreg cuprinsul ţării, documentar atestată încă din anul 1 4 953. In cartierul

1 B . Surdu , în Din istoria Trans i lvanie i , vo i. I l , ed .
1 963 , p . 168.
p.

62

2 Vasile Netea , G eorge Bariţiu, Viaţa şi activita tea
.

a

sa ,

ll·B , Bucureşti , Edit. Academ iei,
Bucureşti , Edit. ştiinţifică, 1 966,

3 Andrei B;irseanu , Istoria şcoale lor centra le române gr. or. d in Braşov , Braşov , Tipografia
Ciurcu et. comp. 1902 , p. 4 .

https://biblioteca-digitala.ro

SILVIA POPA

704

în fii n ţeze în 1 8 34 o şcoală care va c unoaşte o
înflorire deosebită odată cu v en i rea lui George Bariţiu, ca p rofesor , În 1 8364•
Anul 1 8 50 m a rch ează o dată i mp o rta n tă în dez voltarea învăţămîntului
române9c bra şovean . E ste anul cînd p ni n strădania obştei românilor braşo ve n i
se pun bazele g�mn a ziul u i românesc, care va d eveni una din cele mai im p o r 
tante instituţii de cultură nu numai din Braşov, dar chi,ar d i n În treagJa Tran
silvanie. În 1 869 se în f i inţe ază apoi şi o şcoală c omercial ă supe rioa ră
românească�.
În modul acesta, deşi n umărul şcolilor pnimare şi medii româneşti la
Braşov era redus faţă de numărul pop ul a ţie i resp ecti ve , totuşi rolul lor a
fost hotărîtor În educarea tineretului, mai ales În ceea ce p riveşte pe băieţi,
fetele neputînd urma decît cursurile pri1111are 6.
Educaţia fetelor, mai a le s pentru cei Înstăriţi, a fost o p reoc upare con
stantă a burgheziei braşovene, care se cerea rezolvată la nivelul condiţiilor
epocii moderne, cînd î nvă ţ a re a limb�lor străine, a muzicii, p ictu rii şi dansului
er au considerate ca indispensabile.
La î ncepu t, problema educării fetelor din familiile bu rgheze a f o st rezol
vată cu aju tor ul p rofesori l o r p artic ula ri . Întrucît aceştia erau rari şi costisi
toâ, s-a recurs l a î n fi i n ţarea un o r i n stitute 'CU progi1ame de în văţ ămîn t ase
mănătoare in stit uţii l or similare din EurO!Pa.
Braşovul celei de-a doua j um ă tă ţi a secolului al X IX-lea c un oaşte m�i
mu l te asemenea institute pentru fete : Ph il ipp i ne Barrout, Emilia Humpel ,
Ma r i e Joan el l i , Henriette VautJier, dar dintre acestea numai ultimul - �care
formează obiectul acestei prezentan - a fost ma i bine organizat fii n ţînd
aproape cinci deceni i ( 1 8 5 4 - 1 899) .
Preocupări pentru asigurarea unui învăţămînt c oresp unzăto r , care sa
cuno şti n ţel e elementare p rimite de fetiţe î n şcoala primară, au
c om p l e teze
ex i s ta t mai multe în �poca re spec t i v ă .
În 1 8 50, sub conducerea Mariei N ico la u, ia fi in ţă Reuniunea femeilor
române care a î n c ur aj a t f u n cţ ion a rea şcol i i p ri mar e cu patru clase pentru
Cetatea, românii reuşiseră să

fetiţe 7.

Din 1 8 5 5 a u l u at fiinţă cursuri de mînă, iar din 1 8 68 func ţioneaz ă un
fel de şcoală pro fesi o nal ă pr ac t ic ă pentru eleve. Abia În 1 8 86, sub pre şe
dinţia Mariei Sec ă rean u , Reuniunea a reuşit să d esch i dă o şcoală internat
Vasile Netea , op . c i t . , p. 63 .
:. Andrei Bârseanu , op . c i t . , p. 1 8 7 .
6 Andrei Bârseanu , op . c i t .
7 Maria Baiulescu , Reun iunea fem e i lor
10, dec. 1930, p . 602 - 604 .
4

nr.

române d in Ardea l ,

https://biblioteca-digitala.ro

în "Boabe de grîu" ,

nn.

1,

1

:\STITUTUL DE FETE HENRJ ETTE

\' AUTIE.R

705

pentru fetiţe, unde după cele patru dase pr�mare se continua educaţia.
Aceasta funqion.a cu şapte eleve (dintre care una era bursieră) şi cu o profe
soară, Elena Wagner, care preda gospodănia şi l ucrul de mînă. Cursul dura
clei ani , i ar clevele erau fannilia.rizate cu industrila casnică, menaj, in primul
rînd, �i n umai cu mult mai urz1u, din 1 9 1 0, sub conducerea Mariei Baiu
lescu s-a introdus ş_i studiul limbii şi literaturii române, maghiara, ger
mana etc. 8 .
Militant de seamă al "Asociaţiunii transilvănene pentru literatura ro
mână şi cultura poporului român " , la Sibiu, George Bariţiu a menţionat de
multe ori necesitatea înfi�nţării unei şcol i gimnaziale de fete, idee pe care a
susţinut-o încă de la începuturile activităţii sale pedagogice şi asupra •căreia
a insistat de nenumărate ori. Atceasu \Ca prinde v.i aţă odată cu inaugurarea
propusă pentru 20 octombrie 1 8 8 3 a unei şcoli şi a unui internat pentru fete,
susţinute de "Asociaţii unea" din Sibiu 9•
Încă din primii ani ai şederii sale La Braşov, George llariţiu atrăgea
atenţia asupra i1111portanţei educaţiei fetelor, viitoare soţii şi mame, cărora
le-a dedicat articolul "Educaţie" , arătînd că manualele şcolare trebuie citite
�i de către acestea 10 .
Acestei cerinţe de educaţie a fetelor intr-o formă avansată, superioară
şcolii prianare, i-a răspuns intr-o bună măsură instiltmul de învăţămînt al
Henrieutei Vautier, care a completat şi îmbogăţit cnnoştinţele primite de
eleve în primele clase.
*

Institutul particular de Învăţămînt pentru fete al Henriettei Vautier a
50 de ani, fiind înfiinţat cu mult Îinaintea
şcolii Reuniunii feJmeilor române sau a altora ·de acelaşi gen.
Din doe'Ume111te rezultă că Henriette Vautier .a venit la Braşov în jurul
anului 1 850, fiind recomaa11dată autorităţilor de către Ioan Maiorescu, retras
în acea vreme la Viena ca translator În Ministerul Justiţiei, dar continuînd
să se in tereseze de dezvoltarea învăţămîntului de toate gradele 1 1 .
În volumul II al lstoniei Transilvaniei, George Bariţiu relatează acest
fapt: "Atunci mai îndi S-<a deschis în Braşov şi internatul [privat prin demoi
sella Henriette Vautier, fiica orfană a unui colonel 'austriac de origine bel
giană, recomandată de către Ioan Maiorescu de la Vie111a . Fetele de familii

funqionat l,a Braşov aproape

8 Dare de seamă . Jubileul de 50 de ani al şcoalei 1886- 1 936 , Braşov, Tipografia Astra .

0
10
11

-4 .5

-

Vasile Netea , op. cit., p . 289 .
Ibidem , p. 70.
Marin Stoica, Ioan Maioescu , Bucureşti, Edit. d idactică ş i pedagogică, 1967 , p . 1 5 .

Cumidava
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cu stare, ,după ce ieşeau din şcolile elementJare locale erau date la

I nstitutul

Vautier, precum se întîmplă în parte chi!ar şi în ziua de �aStăzi, ceea ce a
schimbat mult educaţiunea orientală de odinioară, care-şi avea multe părţi
bune şi demne de tot respectul; îi lipseau însă o sumă de cunoştinţe, fără

de care astăzi mei femeia rom a nă nu se mai poate prezeillta în societatea mo
dernă alături cu bărbatul de poziţiune mai aleasă .

.

.

" 12.

Unul din principalele motive ale înfiinţării institutului Henriettei Vau

tier se datoreşte atît [pătrunderili limbii şi culturii franceze tn Tl.'1ansilvania,
dt şi influenţei venite din Ţara Românească şi Moldova.

Intr-o scrisoare, Ioan Maiore9Cu arăta că " e prea încredinţat că nouă
ne este neapărată trebuinţă învăţă t ura unei limbi cultivate, şi, fii111dcă cea

franţuzească este mai aproape de a noastră, este mai vrednică să o învăţăm
dedt alta" 13.
Incă din 1 8 3 1 , in Moldova şi Ţara Românească se înfiinţează mai multe
şcoli private pentru băieţi şi fete, în care se învaţă fmnţuzeşte, nemţeşte,
greceşte, muzica, dansul ş. a. 14.

Numai la Bucureşti, în 1 856, existau 80 de şcoli private 1 5.
Burghezi� românească transilvăneană în orientarea ei tot mai accentuată
spre ţările cu o dezvoltare capiualistă avansată, cu noi relaţii econ()ITiice şi
so ci al e promovează şi în învăţămînt fonne noi.
,

A stfel apare şi institutul Henriettei V:autier ca o expresie a dorinţei de
pregăti re co re�unzătoare cu noile cerinţe ale unei noi societăţi.
Meritul deosebit al şcolii înfiinţată de H. Vauuier este aceLa de ,a fi avut

limba franceză ca unul din obiectele principale de studiu înainte chiar ca
aceasta să fie introdusă ca �re la g�mnaziu. In 1 8 67 şi, respectiv, 1 869, la
recomandarea lUJi Andrei Şagun a, în li,ceul braşovean se introduc ca materii
limba franceză şi desenul, urmărindu-se oa prin cunoaşterea acestei limbi să
li se înlesnească tinerilor însuşirea unei culturi sup erio are, foarte ap ropiată
de limba şi simţămintele lor 16• Studierea limbiă franceze s-a făcut, pe de o
parte, ca o ne<::esitate de cunoaştere a limbilor surori, iar pe de altă parte, a
c oncretizat nevoia de contact mai direct cu forme moderne ale vieţii, din
toate ramurile de activitate uman ă

.

a George Bariţiu, Părţi a lese din istoria Transilvaniei pe două sute de ani în unnd,
voi. II, Sibiu, Tipografia W. Krafft, 1890, p. 683-84 .
18 Nicolae Iorga, Istoria invăţdmintului rom4nesc, Bucureşti, Edit. Casa Şcoalelor, 1928,
p. 278.
u Ibidem, p. 240-252 .
11
Ibidem, p. 294.
18 An
drei Blrseanu, op. cit., p. 160- 16 1 .
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Datele biognafli:ce ale H. Vautier, ca1re apar in actele cercetate, au incă
destule neclarităţi.
Fiică orfană a lui Charles Chevalier de Vautier, colonel cezaro-craresc,
decedat în 1 824 la T1arnow in Galiţia 1 7, H. Vautier �ecifică în Foa�a de
recens ămînt din 1 869 că este născută la Viena in 1 8 1 2, fiind franţuzoaică 18.
ln răspunsul la cererea noastră, tr�mis de Kriegsarahiv din Vierua se
arată insă că Charles Ghevalier de Vautier ("auch Vautier"), născut in 1756
la Briissel, a murit in anul 1 820 la T1arnow
ln Matricula defunctorum din

19.

1 899, a H. Vautier, la 24 noiembrie,

cînd se sfîrşeşte din viaţă, ca loc de naştere este menţionat ouşul Bruxelles
(Briissel) , �r ca virstă 96 de ani, deci anul naşterii fiind 1 803

2°.

Sursele de !informaţie din Viena menţionează însă ca dată a naşterii

Henriettei Albertine Robertine Maria anul 1 804, 7 iulie, la Lublin 21 •

Se pare că întinerirea pe care şi-1a aco11dat-o (precum şi schimbarea anu
lui de deces al tatălui) a fost fărcută dintJr-un motiv temeinic. Cei 9- 1 0 ani
în minus . La vîrstă ii aduceau unele micşorări in plătirea impozitelor, intrucit
în perioada de început a anilor 1 854-1 8 7 1 , cînd a figurat ca orfana colo
nelului din armata cezaro-crăiasd, a fost scutită de taxe; în plus acest motiv
facilitîndu-i şi obţinerea dreptului de a deschide institllltul. Faprtui că privi

legiul care decurgea din rutUJaţia de orfană a unui ofiţer nu a mai putut fi

prelungit o rdovedesc numeroasele sale contestaţii împotriva impozitelor, con
testaţii �care au fost respinse definitiv în final de către autorităţi.
Deoarece între datele consemnate în matricula defunrctorum şi tn infor
maţiile primite de La Viena diferenţa este doar de un rungur an ( 1 803 şi 1 804),
considerăm că acestea sînt cele mai apropiate de adevăr, faţă de cele decla
rate de însăşi H. Vautier în Foaia de recensămint.

1n/iinţarea şi funcţionarea institutului
Cu toată recomarrdarea lui Ioan Maiorescu şi probabila susţlinere a lui
George Bariţiu, HenrietJte Vautier a întîmpinat o serie de greutăţi in deschi
derea institutului său, greutăţi făcute şi de autorităţile Magistratului.
1 7 Arh. st. Braşov (in continuare prescurtat : A. S . B .), Actele Magistratului, nr . 5521/
1 85 7 , anexa A .
18 A . S . B . , Foaie d e recensămint din Dosar cu declaraţii d e recensămînt, 1869, p . 6 1 5 6 16 .
1 8 Răspunsul primit l a cererea noastră d e la Osterreichisches staatsarchiv - Kriegsarchiv,
W ien, 17 Mărz 1 97 1 , Zahl : 4 175 1/70.
8 0 A. S. B . , Decese (XXV) , 1895- 1910. Parohia romane-catolică . Matricula defunctorum,
noiembrie 1899, p. 8 1 .
11 Vezi nota 19.
45°
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Ani de-a rîndul actele consemnează strădaniile e'i continue de a deschide
ofi � ial şcoala, de a-şi dovedi 'ccmpetenţa, pregătirea, de a scăpa de anumite
impozilte.

Astfel, la JO ianuarie 1 85 4 Comandamentul militar districtual din Sibiu
s
ră pun.de că va sanisface cererea Henriettei Vautier adresată Guberniului
cezaro-crăiesc, militar şi civil, de a deschide un ins�itut de fete, după ce
aceasta işi va fi cei1tifidat pregătirea, înaintînd totodată şi un proiect referitor
la materiile care ar fi urmat să se predea 22.

In febrUJarie acelaşi an, se cere un Mport asupra moraLi tăţii solicitantei 23.

Peste puţin timp, la 1 martie 1 854, comisarul Ioscf Feichtinger înaintează
organelor superioare programul de învăţămînt al Henriettei Vautier, precum
şi trei certificate Îlmpreună cu raportul despre comportamentul ireproşabil al
acesteia 24 .

Două dintre aceste certificate anexate erau de la Ignaz Pittner, capelanul
catolic şi de la preotul român Ioan Petric, care se ocupau de învăţămîntul
religios al elevelor şcolii. De altfel, H. Vautier specifică în programul i nsti
tutului său că poate asigura dobîndirea cunoştinţelor religioase numai pentru
elevele romano-catolice

şi

ortodoxe, celelalte urmind a fi supravegheate în

pregătirea din 1a:cest 1punct de vedere de către părinţii lor.

Al treilea certificat provenea din paâea profesorului particular de limbă

franceză, Laurent Lurz GotJtier, prin care acesua ară.ua că domnişoara Hen
riettc Vautier arc cunoştinţele necesare pentru a preda franceza.
Cu toote aceste dovezi, Magistl"latul conSlideră că ele nu sint suficiente
pentru conducerea unui institut .de Învăţămînt, lăsînd aprobarea la latitudi
:lca autorităţilor superioare din Sibiu 25.

La 21 martie 1 8 54, Comandamentul distrinual din Sibiu răspunde că

nu există nici un obstacol în deschiderea acestui institut, întrucît H. Vautier,
conform programului înaintat, urmează a [preda limba franceză şi dansul,
materii pentru care doverile din certificatele anterioare sînt conclude111te .
Se specifică, în continuare, că celeLalte obiecte vor fi predate de 1alţi
profesori, printre care prof. Preda, predicatorul Wolf ş. a. 26.
La cele de mai sus se ·alătură, peste p uţin timp, încă trei certificate

pentru Ignaz Pittner, Andreas Wolf şi Iozef Balog, care se ocupau .de învă
ţămintul rel�gios al fetelor de diferite confesiuni şi naţionalităţi, mcnţionîn22

23

u

25

28

A. S. B . , Actele Magistratului, nr. 1038/ 1854 .
Ibidem, nr. 885/ 1854 .
Ibidem, nr. 1088/ 1854 .
Ibidem.

Arh. st. Sibiu, Fondul D isttikts Kommando, fasc . 683/5 , nr . 2802/ 1854
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du-se totodată că forurile stiUJerioare ale acestol1a nu se opuneau activării lor
În cadrul corpului d�dactic al institutului Henriettei Vautier 27•
La 6 mai 1 8 5 4 , Comandamentul militar dtistrictual din Sibiu comunică
Magist!ratului braşovean în legătură cu cererea de autorizaţie a H. V;autier
că s-a aprobat desch�derea şcolii prin ·decretul nr. 5684 din 20 aprilie 1 85 4 ,
atrăgîndu-se atenţua că profesorii <eare predau la acest institut sint ob1igaţi
să-şi anunţe forurile ecleziastice şi l·aice pentru a se asigura că participarea
lor nu îndmpină ni•ci un fel de obieqii 28.
Avînd toate aprobările şi funcţionînd deja, H. Vautier întîmpină totuşi
unele greutăţi în desfăşuliarea ofiÎcială a aotivităţii sale de conducere a unei
�coli. În acest sens solicită .de la Magistrat, din nou, la 30 iunie 1 856, un
certificat care să ateste aprobarea acordată pentru deschiderea institutului de
educaţie a fetelor, act ce i se va elibera la 1 iulie 1 85 6 29.
Străină de oraş, fără famil1ie, H. Vautier l uptă pentru a-şi menţine
�coala. Impozitele impuse fiind prea mari, face întîmpinare Îlmpotriva lor,
Începînd cu anul 1 8 57, dovedind prin acte că este fiica orfană a colonelului
cezaro-crăiesc, Charles Vautier.
Cu toate acestea, Oficiul cercual cezaro-crăiesc respinge contestaţfiile
solicitantei, făcute mereu Între anii 1 8 57- 1 8 60, emiţînd hotărîrea de a fi
recuperate taxele impuse 30.
Depăşind aceste dificultăţi, H. Vautier reuşeşte să-şi ·deschidă institutul
şi să-1 menţină acniv, timp de 45 de ani.
Este puţin p robabil 'Oa institutul să fi funcţionat încă din 1 85 2 după
cum se menţionează Într-un anunţ din "Gazeta Transilvaniei" din 1 866 31,
Întrucît atît datele furnizate de Kriegsarohiv din Viena care atestă că
H. Vautier a venJit de la Viena la Braşov în ianuarie 1 85 4 , cît şi certificatul
de deschidere a institutului specifică acelaşi an, 1 8 54 32.
Începînd cu 1 8 60 pînă în 1 899 acesta va fi consemnat printre institu
ţiile de serună ale o11aşului, fădndu-şi simţită prezenţa atit la Braşov dt şi
În alte localităţi de peste G:trpaţi, de unde veneau elevele.
În decursul atîtor ani, institutul a funteţlionat În mai multe locuri. Unele
case există şi azi, de pildă pe actuala str. Ciucaş nr. 20, i mobil care •apare
27

A . S . B . , Actele Magistratulu i , nr. 3586/ 1854 .
Ibidem, nr. 3 156/ 1 854 .
29 Ibidem , nr. 5096/ 1856 .
28

30 Ibidem, nr. 167 1 , nr. 20 1 2 , nr. 552 1 / 1857 , nr. 5 192/ 1860.

31 "Gazeta Transilvaniei", an. XXIX, nr. 1 5 , 7 martie (23 febr.), 1866, p. 4.
32 Vezi nota 19.
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şi tn fotografia grupului de eleve (vezi : foto nr.

7),

unde un1a din proprieta

rele casei tşi aminteşte, de pe vremea dnd em tncă copil, de femeia tn virstă,

energică şi respectată oare s-a preocupat de educaţia dtorva promoţii de fete.
Cu toate că tnalinte de anul

1 860

instirtutul nu este menţionat ca atare

la o anumită adresă, mai mult ca sigur că el funcţiona a:colo unde locuia
H. Vautier, fapt verificat mai apoi

tn toţi anii următori, [prin Adressen

Buoh.

Prima consemnare ofidală ca instit�e apare tn str. Klostergasse nr.

(str. Văttnii, azi

7

Noiembrie), unde a funcţionat tntre anii

1 860- 1 863

11

33.

Odată cu dezvoltarea sa, institutul va necesita un spaţiu tot mai mare.

In

1 863 ti

găsim tn strada Heiligleichnamsgasse nr.

307

(Poarta Şchei) 34.

Cei mai mulţi ani institutul a funcţionat pe strada Kotzenmarkt (Şirul
sau Ttrgul Straielor, azi strada

G. Bariţiu) la diferite nllimere: tntre 1 864la nr. 46035, intre 1 869-1 890 la nr. 306 şi 307. Aici, unde le-a găsit
recensărntntul rdin 1 869, elevele şcolii ocupau un etaj şi un parter 36.

1 868
şi

Un mare spa�u ti era destinat institutului şi pe strada Hirschergasse

nr.

19

(azi str. Ciuoaş), unde a funcţionat tn anul

1 89 1

37• In �aţa acestei

clădiri, şcolăriţele, multe la număr şi de virste diferite, s-au fotografiat tm
preună cu o parte din profesorii lor şi cu directoarea institutului, Henriette
Vautier. Pe str. Hirschergasse, H. Vaullier tnohidase un etaj intreg unde se
aflau: sălile de clasă, dormitoarele pentru fetele interne din Braşov şi alte
localităţi, sal:a de mese, sala de dans.
OţiVJa ani, între
gasse nr.

2

1 892- 1 896

activitlatea s-a desfăşurat :pe strada Burg

(azi stlr. Castelului), oasa existînd şi tn prezent 38.

Ultimii doi ani, Între
stradă la nr.

1,

1 897- 1 899

institutul

a funcţiÎonat pe ra!ceea.şi

fiind inconjurat aproape din toate părţile de natura primi

toare a Braşovului în care H. Vrautier şi-a petrecut aproape o jlllmă,tate din
vilaţă, timp tn oare s-a ocupat de eduoa�ţia multor eleve 39.
aa

Adressen Buch der Stadt Kronstadt, Druck und Verlag von Johann Gott, 1860, p. 9,
91.
Ilo Ibidem, 1863 , p . 88.
85 Ibidem, 1864 , p . 93, 1865 , p . 97 , 1867 , p . 98 , 1868 , p . 98.
88 Ibidem, 1869, p. 102 , 1870 , p. 97 , 187 1 , p. 99 , 1 872, p. 102, 1873 , p. 1C0, 1874t
p. 90, 1875 , p. 25 , 1876, p . 25 , 1877 , p. 24 , 1878, p. 23 , 1879, p. 28 , 1 880, p. 30, 188 1 •
p. 3 1 , 1882, p . 3 1 , 1883 , p . 3 5 , 1884 , p . 30, 1885 , p . 3 2 , 1886 , p . 3 2 , 1 88 7 , p . 3 9 , 1888,
p . 3 7 , 1889, p . 37, 1890 , p . 3 5 .
17 Ibidem, 189 1 , p . 4 7 .
aa Ibidem, 1892, p . 5 1 , 1893 , p . 5 5 , 1894 , p . 55 , 1895, p . 62 , 1896, p . 63 .
88 Ibidem, 1897, p. 64, 1898, p. 68, 1899, p. 72.
186 1 ,

•

p.
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Prog ramul şcolar
Procesul de laiaizare a invăţăminrului, ,de pătrundere in p rog11amul de

studiu a unor obiecte moderne işi face simţită !prezenţa şi in institutul Henriettei Vautier.
în 1 8 66
institutulu i :

,, Ga zeta

Transilvaniei"

publica prog11amul de învăţă mînt el

" - S e pr�mesc şcolăriţe �de orice etate, !interne ş i externe
Se imp'art pe clase după un examen
Studii obligatorii de învăţămînt :

1 . religiunea (după religia fiecărei eleve, avind preot respecti v)

2. limba franceză - de prim ordin, dată fiind L�mba ma�rnă a

an

tistei - gramatică şi conversaţie
3. muzică
4.

limba

-

pian.

germană - stilistică şi literatură

5 . limba română
6. limba maghiară - stilistică etc.
7. matematică
8. oaligrafie

9. desen
1 0 . geografie
1 1 . i storie universală
1 2 . istorie naturală
1 3 . toate lucrurile fine femeieşti (croitoria)
Instruarea În toate obiectele e încredinţată la profesori apţi, care sînt

OCl.J/Paţi şi in alte institute publice şi prin urmare au încredere publică "40•

Revelatoare este comparaţia între progmmul de învăţămînt al şcolii lui
H. V�autier

şli

cel al giJmnaziului b11aşovean " A . Şaguna" cu dase doar pentru

băieţi, unde între 1 860- 1 870 se predau următoarele obiecte: religia, latina,

elina, româna, german'a, istoria şi geografia, matematica, ştiinţele nJaturii şi
fi z ica, iar ca obiecte l i bere, gim nastica şi cîntă rile 41.
Deci, faţă , de latină şi elină

care

se

învăţau

tn

plus

la

gimnaziu,

H. V:autier introdusese ca materii obligatorii mu7JÎica, caligrafia, desenul, in

scopul unei educaţii estetice mai complexe a elevelor sale.

' 0 Programul Institutului de fetiţe de învllţături şi educaţiune ce existll de 14 ani în Braşov
al Henriettei Vautier , în ,.Gazeta Transilvaniei" , an . XXIX , nr. 1 5 , 7 martie (23 febr.) 1866, p. 4 .

" Andrei Birseanu, op. cit. , p . 3 13.
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Celelalte obi<X:te .de bază, pentru o bună pregatue, sint identi'ce (în afară
de fizică) între liceu şi institutul Henriettei Vautier, aceasta promovînd o m
struire a fetelor, conformă •cu cerinţele vremii.
In af'ara obiectelor necesare unei solide culturi generale ca: matematica,
istoria universală, geografia, şti,inţele nlaturii, erau studiate mai multe limbi.
Dintre ,acestea, liimba franceză şi limba română ocupau un loc deosebit de
însemnat În ierarhia obiectelor predate.
De sublin�at este în special fajptul

că predarea limbii române

la

elevele

de naţionalitate română se făcea oa obiect separat, la un nivel superior, deoa

rece fetele rabsolviseră o şcoală prilrnară şi deci îşi perfecţionau cunoştinţele

de limbă maternă, în ceea ce priveşte g11amMica, literatura.
Predînd limba franceză şi dansul, H. Vautier s-a îngrijit ca şi pentru

celelalte materii să 'asigure elevelor sale profesori bine pregăuiţi, de la diferite
şcoli d.in oraş.

Răspunzînd pe�nllanent cerinţelor crescinde

ale evoluţiei societăţii,

institutul Henriettei Vautier se introduc materii nOII , printre care, În

În

1 88 5 ,

ohimia, fizi,ca, geometria 42.
Astfel, elevele institutului erau p regătite de !Profesor i specialişni , asigu
rîndu-se şi din •acest punct de vedere un nivel apropiat de acela al predării
din liceu.
Dorind să asigure o pregătire cît mai largă, H. V autier se ocupa În
institutul său şi de latura practică, fetele fiind famil �ariz:ate cu treburile gos
podăriei, cu bunele maniere, fapt pentru care e11au ţinute În internat şi unele
eleve din localitate. Această educaţie 1a fetelor se realiza în paralel cu a•ceea
pe care

G.

Bariţiu o recomanda să se facă la băieţi după "Cărticica năravu

rilor bune pentru folosul şi trebuinţa elevilor" 43.

Eleve . Manifestări culturale
Datorită renumelui cîşlligat Între tilm.p, institutul de învăţămînt al Hen

riettei Vautier era frecventat adt de braşovence cît şi •de fete venite din alte

localităţi, printre oare ldhilar şi din Bucureşti.

An de an, H. Vautier înaintează liste cu elevele sale, anexînd la acestea

certificate asupra orelor de religie, pe confesiunii 44.

4 2 Din caietele de şcoală ale fostei eleve a institutului, Maria Boambă , păstrate în colecţia
prof. Valeria Căliman, care cu multă bunăvoinţă ni le-a pus la dispoziţie.
43 Vasile Netea, op. cit . , p. 65.
" A. S. B . , Actele Magistratului, nr. 15 19/ 1858 , nr. 5 192/ 1860.
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Redăm mai j o s l i sta cu elevele interne care locuiau impreună cu H . Vau
tier la recensămîntul populaţiei efectuat în 1 86 9 :

" 1 . Amalia Voina - n . 1 8 56, reform. internă , d i n Ozun.
2. Marie Vergar
n. 1 8 5 7 , rom .-ca:t. internă, din Gheorl!;hieni.
3. Bmilia Veru - n . 1 8 5 3 , ort. internă, din Satulung.
4. Vidonia (sic !) Petcu - n. 1 8 5 1 , ort. internă, din Satulung.
5. Agnes Fleisig - n . 1 857, mozaică, internă, din Făgăraş.
6. Roz1a Dezsă - n. 1 8 5 8 , reformată, internă, din Gheorghien i .
7 . I u l i a Dezsă - n . 1 8 5 3 , reformată, internă, d i n Gheorghieni.
S. Iulia Hai.du - n . 1 8 54, rom. -cat., internă, din Bucureşti-România.
9. Virgi nia 6abanescu - n . 1 8 5 3 , r·om .-cat., internă, Gimpulung-România .
1 0. Helene Brătianu - n. 1 8 56, ort., internă, Ploieşti-România" 45.
-

În anul respectiv, institutul se afla Împreună cu intern:atul său in strada
Kotzenmark<t nr. 306, la et:ajul I şi parter, în chirie in casa care aJparţinea
lui Anastasie Safrano, de altfel ca şi cea din strada Hi rschergasse nr. 1 9.
Numele elevelor mai sus emmnel'late eVI�denţiază un fapt de primă im
portanţă pentru <acest institut, şi anume, că elevele <deşi erau de naţionalităţi
diferite (română, maghiară, genmlană etc . ) , aveau acelaşi program de internat
5i majoritatea obiectelor de predare erau comune.
Printre elevele i n stitutului Vautier s-au aflat ani de-a rtndul fetele unor
familii fruntaşe b1.1aşovene. Din

1 8 85 datează o fotografie oare reprezintă

un grup de şcolăriţe, printre care figurează46 : Maria Boambă, viitoarea soţie
a publicistului şi omului politic Valeriu
limba r01mână, probabil prin

Bl'lanişte, care a fost profesor de

1 8 99, pentru pu�in t�mp la acest institut 47;

Cecilia şi Elvira Di·aJmand i-Manole, fetele negustorului braşovean, apărător
al intereselor şcolilor, unul dintre ·cei care au contribuit substanţial la inte
meierea gimnaziului

,,A . Şaguna " ; Mania

şi

Hortensia, fiicele profesorului

Şt. Iosif şi surorile poetului Şt. O. Iosif. Dintre acestea , Hortensia Iosif a
fost timp de CÎţiva ani, in j urul anului 1 899, profesoară l a Oaracal 48.
Institutull Henriettei Vautier şi-a făcut remarcată prezenţa şi în viaţa
artisvică a Braşovulu i .
Mişcarea teatrală a oraşului animată de reprezen taţiile unor trupe străine,
iar mai tîrziu de grupuri forttnate din .diletanţi, este umbogăţită şi prin specta

colele pe care institutul Henriettci Vautier le o rga111izează cu elevele sale 49.
45
41
47
48

Vezi nota 1 8 .
Din colecţia prof. Valeria Căliman.
Din informaţiile fiicei lu i Valeriu Branişte, prof. Valeria Căliman.
Horia Oprescu , Corespondenţă : Şt. O . Iosif, Dimitrie Anghel, Natalia Negnl, M.
SadotJeanu , N . Iorga , C. Sandu-A idea , Virgil Cioflec , llarie Chend i . Bucureşti, Edit. pentru
literatură , 1 969, p. 29, 30, 3 2 .
4 8 . ,Gazeta Transilvaniei" , a n . XLV , n r . 7 , 1 9 iulie ( 1 iul.), 1 883, p . 4 .
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I nstitutul prezintă spectacole cu operete şi scenete, cu dansuri şi muzică, con
tribuind prin aceasta atit la dezvoltarea mi�cării teatnale, cît şi la atragerea şi
educarea publicului, pe care-I obişnuieşte 'C U reprezennarea unor lucrări mo
derne tnnr-o formă adecvată.
În aceste spectacole apar fetele unor familii din B�aşov cît şi de peste
Carpaţi, fapt de mare tnsemnăuate pentru emanciparea femeilor, IPrin parti
ciparea lor activă la viaţa cuhurial-artistică a oraşului.
Organizînd serbări cu recitări, muzică, dramatizări, institutul HenriettdÎ
\' autier a mers şi din acest punct de vedere alături de gimnaziul rom�neSic,
de şcoal,a comei"Cială superioară, care prezentau periodic in faţa publicului
mici spectacole în cadrul şedinţelor festive ale societăţilor lor de lectură.

În afara institutului de învăţămînt al H. Vautrier, în Bra�ov au mai
funcţionat cîteva instituţii de acest fel pentru fete, toate insă cu o durată
doar de cîţiva ani, cu o activitate redusă, rezumîndu-se la predarea cîtorva
obiecte.
Primul menţionat este cel al Philippinei Barrout, care a fiinţat între
1 860- 1 864 50, fiind situat pe strada Heiligleichn:amsgasse nr. 13, între
1 860- 1 86.3, iar in 1 864 pe str. Johannesgasse nr . 635.
Mai tîrziu, în 1 870 "Gazeta TransilVIan�ei" 5 1 anunţă p rogramul institu
tului pentru fete condus de d-na Emilia Humpel, fiioa lui Ioan Maiorescu,
căsătorită cu profesorul WilheLm Humpel 52, profesor de muzică la institutul
H. Vautier Între anii 1 860- 1 864 53.
Continuînd preocupările tJatăluli său pentru dezvoltarea învăţămîntului şi
punîndu-le în aplicare la Braşov, EmiHa Humpel a condus institutul înfiinţ�at
de ea la care au predat p rofesorii : "I. Fericeanu - catiihet şi profesor de
limba maghiară la ginmaziul r�nesc, dr. I . Meşota - conreiCtorul gilmna
ziului romanesc, P. Dima - profesor 1a gilmnaziul romanesc, L. Korodi profesor la gimnaziul gertrnan, I. Meschendorfer - profesor la şcoaLa reală
germană, P. Dtick - profesor l�a şcoaLa 1primară germană" 54, o parte din
aceştia funcţionînd şi la institutul Henriettei Vautier.
50

Adressen . Buch, 1860, p. 90, 186 1 , p. 9 1 , 1863 , p . 88, 1864, p. 93.
"Gazeta Transilvaniei" , an. XXXI I, nr. 56 , 3 aug. (22 iul.) 1870, p. 4 .
53 G . Ionnescu-Gion, Ioan Maiorescu, i n "Reviata nouii." , an. I l , nr. 1 1- 1 2 , dec. 1889ian. 1890, p. 407.
58 Adre55en
Buch , 1860 , p. 90, !86 1 , p. 83 , 1863 , p. 88 , 1864 , p. 94.
u Vezi nota 50.
51

•
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INSTITIJTUL DE FETE HENR.IETIE VAUTIER

In

1 872,

"Gazeta Transilvaniei"

pub)i,că programul unui aJ,t institut

part-icular de învăţămînt : al Mariei Joanelli, înfiinţat încă din 1 869 ss, care
era orientat În spedal pe predarea de l�mbi străine: gei1mană, franceză, en

gleză, italiană şi muzica. Localul em situat mai întîi pe str. Căldărarilor
nr.

519

şi apoi pe str. Şcheilor nr. 1 34.

Spre deosebire de aceste institute, avînd o viaţă scurtă şi un program de
învă�mînt limivat, �nstitutul H. Vautier a trăit intens în vi·ava oraşului til!lld'
de aproape o jumătate de vea!c, impunîndu-se nu numai În atenţia braşove
nilor, ci şi a celor interesaţi din toată vara, datorită instruirii multibterole
a elevelor.
In 1 899, la 24 noiembrie, directoarea şi proprietara de instli:tut, Henriette
Vautier, locuind în str. Burgg<asse nr. 1 , moare, fiind înmoi1IDÎntată în cimi
tirul din Şchei

56.

Omagiind-o În necrologul pe care-I publică, "Gazeta Transilvaniei" men

ţionează că institutul de învăţămînt pentru fete al Henriettei Vautier este

cel mai vechi dz acest fel din oraş şi că nu peste mult timp ar fi împlinit

50

de ani. Se arată că şcoala a fost cunoscută şi apreciată În cercuri largi

rorn:ineşti, iar directoorea, pentru priceperea şi devotamentul său a fost dece
rată cu crucea de :aur

57.
La Braşov, ca şi În alte părţi unde şi-au desfăşul'at activitatea asemenea

şcoli, existenţa instlitutului Vautier a corespuns cerinţelor vremii 58.

Prezentînd În mod succint activitatea de aproape cinci decenii a acestui

institut, se poote afirma că, în ceea ce priveşte pregătirea tinerilor fete, rolul
său

a

fost deosebit de important, contl.'1ibuind la ·afinn:area femeii pe plan

public.

55 Institutul subscrisei concesionat pentru educaţiunea copilelor din Braşov, în "Gazeta
Transilvaniei", an. XXX IV , nr. 66, 4 sept. (23 aug.) 1872, p . 4 .
5' A.S.B . , Matricula defunctorum , 1899.
57 "Gazeta Transilvaniei" , an. LXII, nr. 252, 14 (24) noiembrie 1899, p. 4 .
58 Informaţii asupra profilului institutului H . Vautier s e află şi î n următoarele numere
clip "Gazeta Transilvaniei" : 1865 , nr. 49, p . 4 ; 1882 , nr. 93 , p . 4 ; 1888 , nr. 3, p.3 . 1 886, nr. 34 , p . l .
1886, nr . 53 , p . 2 ; 1886 , nr. 235 , p . 3 ; 1886 , nr. 249 , p . 2 ; 1 888, n r . 3 6 , p . 3 . 1889 , nr. 37,
p . 3 ; 1891, nr. 138, p . 2 ; 1893 , nr. 52, p . J ; 189J , nr. 176, p. J.
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Fig . 2. Cererea Henriettei Vautier din 1 856 prin care solicită
o dovadă care să ateste aprobarea primită pentru deschiderea
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Fig. 3 . Contestînd impoz itu l impus , H . Vautit!r arată că este
fiica colonelulu i cezaro,cră iesc Charles, Cheva lier de

Vautier, decedat în 18H la Tarnow în Galitia.
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Fig. 4 . Foaia de recensămînt din 1869 unde H. Vautier apare cu elevele sale interne.
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--

--

Fig. 5 . Programul de învăţămînt al institutului, publicat de "Gazeta Transilvaniei " în 1866.
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Fig. 6. Cîteva d intre eleve le institutu lu i , in 1885 , printre ca re :

- rîndul de sus (în picioare) : Maria Iosif (prima din dr . ) , Elv ira Diamandi-Manole
(a doua d in dr. ) , Hortensia Iosif (ultima din st . ) ; - rîndul din m ij loc (şezînd) : Ana
Ch iujdea (a treia din st . ) - rindul de jos (şezînd) : Maria Boambă (prima d in d r .)
Cec ilia Diamand i-Manole (a doua d in dr.).

,

Fig . 7. 1891. Elevele institutulu i împreună cu H . Vautier ş i cîţiva profesor i.
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DAS MIDCHENINSTITUT HENRIETIE VAUTIER.
BEITRĂGE ZUR GESCHICHTE DES SCHULWESENS
IN BRAŞOV (KRONSTADT)
(ZUSAMMENFASSUNG)

In cler zweiten Hălfrte des 1 9. ]aihrhunderts nalhmen in ,dem in eincr
stiirmisc:hen k<!lPitalistisahcn Entwicklung bd�dlichen Braşov (Kronstadt) die
Kultur und das Schulwesen einen immer wichtigercn Ph11tz ein.
Die fi.ilhrcnden Rumănen aus Kronstadt, die von Gheorghe Bariţiu
( 1 8 1 2- 1 893) angeregt und unterstiitzt wurdcn, b�miihten sich um die Er.Off
nung von rumănischen Sohulen, in dcnen .die Jugend gcmăss den wa�ehsenden
Anforderungen des Zeitgcistes unterwiesen werden sollte.
Im Jahre 1 850 wurde des Kronstădter rtllm ănischc Gymnasium gegrUndet,
an dem es aber nur Knabenklassen gJab.
Die Fortbildung der Mădchen nach Beendi gung der vier Volksschulklas
sen wurde bis diaJhin nur vereinzelt und mit Privatleihrern verwirklicht. In
dieser Zeit beganncn private Anstlaltcn, die ăhnlich wie dlie aus Westeuropa
und aus den Rumănischen Fiirstentiilmcrn eingeriahtet waren, sich dieser Auf
gabc zu widmen.
Ein solches Mă.dcheninstitut begriindete Henriette Vautier, cine Fran
zosin, die auf Empfehlung des aus Kronstadt stammenaen Schul-Manncs
Ioon Maiorescu - der damals beim JustiZJm.inisterium in Wien tătig war nach Kronstadt kaJm. Dieses Institut besnand fast 50 Jahre lan g , zwischen
1 852 und 1 899.
Die amtliche Genehmigung zur Eroffnung cler Anstalt datiert vom 20.
April 1 8 54 , aber anscheinend hatte Henriette Vautier auch Schiilerinnen, die
sie schon vorher, seit 1 852, unterriohtete, wie aus der "Gazeta TransilVlaniei"
1 866 zu entnehmen liSt, WO cler Lehrplan des Instimts veroffentlicht wurde.
Die Erziehung cler Mădchen, die nicht nur aus Kronstadt, sondern au<:h
aus den Rumănischen FUrstentiimern, z. B. aus Bukarest, Ploieşti, CÎ!mpulung
und anJderen Stădten stlammten, wurde auf wissenschafltlicher GrundLage ver
wirklicht. Der Leihrplan war dan des Kronstădter rumănisdhen Knabengym46

-

Cumidava
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nasiurms sehr ahnlich uoo enthielt wi'Chtige Gegenstande : Franzosisch, Rumă
nisch, Deutsch, Geschiahte, Erdkunde, Naturkunde, Physik, Chemie, Mathe
matik, Geometrie, Musik, Schonschreiben, Tanzunterriaht . Es unterrichteten
Fachlehrer van den Gymnasien und den a.nderen Krons:tădter Schulen.
In dem Mădcheninstitut von Henriene Vautier wurde Franzosisoh als
Unterrichtsgegenstand friiher als am rumănischen Knabengymnasium em
gefiihrt.
Henriette Vautier hat durch tihr Institut und die dort erzogenen Sahiiler
innen einen Beitrag zur Gleichstellun g der Frau geleistet und gleidhzeitig
durch verschiedene Operetten- und Theate11auffiihrungen zur Entwitklung
des gesellschaftliahen un.d kulturellen Lebens der Stadt KronstJadt beigetragen.

VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN
Abb. 1 . M itteilung, dass mit dem Gouvernements-Erlass Nr. 5684 vom 20. April 1854 die

Eroffnung einer Privatmădchenschule durch Henriette Vautier genehmigt wurde.

Abb. 2. Ges uch cler Henriette Vautier aus 1856, wo sie um eine Bestiitigung ansucht, dass

s ie 1854 die Bew illigung zur Eroffnung eines "Miidchen Institute" erhalten habe.

A bb. 3 . A ls Beleg fur ihren E inspruch gegen d ie ihr vorgeschriebene Steuer legt Henriette Vautier

ein Zeugnis vor, dass sie die Tochter des k.k. Obersten Karl Chevalier de Vautier
ist, cler 1824 in Tarnow in Galizien gestorben ist.
Abb. 4. Volkszăh lungsbogen aus 1869 fur Henriette Vautier und d ie in ihrem Institut wohnen
den Mădchen .
Abb . 5. Der von cler "Gazeta Transilvaniei" 1866 veroffentlichte Lehrplan.
A bb . 6. Einige cler Schulerinnen des lnstituts im Jahre 1 885 , darunter in cler oberen Reihe
stehend : Maria Iosif ( 1 . von rechts) , E Ivira D iamnnd i-Manole (2 . von rechts), Hortensi
Iosif (ganz links) ; in cler m ittleren Reihe, sitzend : Ana Chiujdea (3. von links) ; in
cler unteren Reihe : Maria Boambă (1 . von rechts) , Cecilia D iamandi-Manole (l.von
rechts).
Abb.7
D ie Schii lerinnen des lnstituts m it Henriettc Vautier und ein igcn Profcssoren im Jahre
1 89 1 .
•
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PĂTRUNDEREA PUBLICAŢIILOR PROGRESISTE
ŞI MARXIST-LENINISTE IN BIBLIOTECILE PUBLICE
ŞI PARTICULARE DIN BRAŞOV ŞI SIBIU
de DAN M IHĂILESCU

Un rol deosebit în domeniul cunoaşterii şi răspîndirii învăţăturii marxiste
1-a.u avuot În cea de-a doua jllllnă•tJate a seco'lulru1 trecut organele de presă "Îna
inte", "Contemporanul", "Dacia viitoare" , "Emanciparea", "Revolta socială",
"Socialil�tuJ." ş. a., ooitate de .cel"'cu.rile sooi·a!Jjjste din Bucureşti, Iaşi şi din alte
păl'ţi ale ţării, care prin diferi,te mijloace lega1le sau ilegale au pătrunls şi în
Tran1sil vania.
Speci.fic pem:nu această parue a ţării este f.aptuJ că ală•tJuri de publiJcaţi,ile
menţion.:tte a·u mai intrat numeroase tipăritJuri soci'aliste din 3l�su,J EurQ,pei,
îndeosebi din Ger1mania şi Ungaria.
În fondll'l documentar a:! bibliotooi i ASTRA din S�biu, fi,gurea·ză mai
mu1te period�ce şi lucrări 31pă111.1te în .diferite rev�ste sooiaHstJe de la sfîrşi't'u l
secolului XX, care prin con.ţinutu'l lor au adus o oontribuţre însemnată la
răspîndirea ideilor marxilste în <lloeastă parte a ţă.rii. Din da:tele exi1stente nu
se poate preoiZ1a dad 31Ceste ,p'UibliiCatii au imrat în bibiliooocă la 31p'ariţia lor
sau la o dată ulterioară. "Contemporanul" figurează în fişele vechi de evi
denţă ale bibliotecii cu unele numere din anii 1 8 8 1 - 1 886, iar ziarul emigran
ţilor politici "Dacia viitoare" ,apărut la Bruxelles şi Paris cu 14 numere 1.
Lucrările lui C. Dobrogeanu-Gherea: "Anarhia cugetării" apărută în
,,Revista Socială", 1 8 84, nr. 4), "Ce vor socialiştii români" (în "Revista
Socială", 1 884, nr. 8-1 1), "Robi•a şi oocialil�mul" (în "Revista Socială " ,
1 8 84-1 885, n r . 7-1 2), prin care au·OOI'Ul şi-a adus o con•tr�buţie pozitivă
la popularizare'<\ socia·l•vsmul.u i ştiinţific 2, au fă!Gut parte din vechiUl! fond de
c ă rţ i aJ bibliotecii ASTRA din Sibiu. Cel de-al doilea şi al treilea studiu
1 Biblioteca ASTRA din Sibiu are pentru fondul documentar de periodice un catalog al·
fabetic care înlesneşte găsirea rapidă a acestor publicaţii.
1 Nr. 3290-95 .
46'
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( "Ce vor socialiştii români" , "Robia şi socialismul " ) au fost reeditate la Iaşi
t�po:gliaf,iei şi li,vogra�fiei H. Go1dner in 1 8 86 ; a!ceste ediţii există la
această bibliotecă şi sint consemnate la numărul de inventar menţionat 3.
Sotciali.�tii din aJcea�stă parte a ţării mai pr�mea;u căqi şi materia'ie pro
paga·ndistice din străină'tate. Alcest l,UJcru e�te conlfi'r1ma't de ca21UJI br.utar.u lui
1 . Sohubert din BI"aŞov, care, fiin1d suf1p11illls de o ,pe liahezi.�ie a auuor:i tăţilor
efecnuată in 1 8 8 4 la domi1ci'l iu, a f.os.t găisi-t cu n'UJmeroaJse că11ţi, broşuri şi
ziare sooia:liste in l�mba genmană. Pe li·st'a tilpă rit'urilo r rontf�!lca� cu aJOeaJstă
ocazie, se aflau lucrările lui K. Marx şi Fr. Engels: "Manifestul Partidului
Comunist", "Munca salariată şi capital" , "Dezvoltarea socialismului de la uto
pie la ştiinţă" . Pe Ungă aceste opere ale celor doi clasici ai marxismului, se
mai remarcă publicaţiile lui Friedrich Krasser, " Antisyllabus" şi "Marseillaise
des Ohristen tums " .
Paralel cu aceste cărţi au pătruns in Transilvania şi cîteva ziare munci
toreşti (găsite in aceeaşi coleqie a brutarului 1. Schubert), ca "Zukunft" , edi
tat de Partidul social-democrat din Germania , " Arbeiter-Freund", "Wochen
Chronik" şi "Nepszava", editate de Partidul general muncitoresc4•
La dorinţa legit�mă a munlcitoriJor de a-şi Îlmbogă•ţ i cunoştinţele politi'ce
şi ruhur.aJe, cel1Curile reat�ţionare a!le mona!ihiei răl�punid cu inte11diqii, penahc 
ziţii şi iruohiiSIO'are.
în plus, burghezia şi moşierimea lansează prin scribii săi difer·ite ·teorii
reacţionare, anddemocra'tiiCe, inten!sifid propa®anida cleri'cailă, pent11u a sus
tra�ge a·tenţia maselor de la 1preocU1păr�le şi a'oţ�unile lm S<ocial-jpoli·t�ce.
După uni.rea Trall/Si,lvJaniei cu R.>omânia, care a r(!!prezentat in i stoTia
.poporuLui nostru un evenilment important în desăJViîr;şirea uni·tă�ii de s.tat,
roadele acestei lupte seculare au fost speculate de burghezie în interesele sale
de dasă. Pemru cei eXUJloataţi, inldi:ferent de naţionali,ta.te, situaţia lor econo
mid, sociaJlă şi IPoli'DiJCă, .nu s-a îmbunătăţit pe .mălsu•ra aJŞteptăni Alcest
1ucru se reflectă in ocou� şi mişcările munJcitori·lor din 1 920, care au avut loc
în Întreaga ţară inclusiv in Transilvania (Sibiu, Braşov, Cluj, Oradea etc.).
Proce9ul greviştilor sibieni, inten�at ou această ocaZlie, s-a În1ohei1a•t d\.lipă
nouă z�Le de dezbateri .c.u oonldaimnarea Ia muncă siln�că şi in�hiooare a 1 2
'Pel1s•oane de naţiona'1ita'tle mm â n ă , mag1hiară ş i geliman ă . A•ce!lt proces a fost

în c adrul

3 Nr. 3296 B iblioteca ASTRA Sibiu.
4 A. Egyed , Despre m işcarea muncitoreascd in Transi lvania între anii 1 88D-1 890, in

Studii de istorie, 1 95 7 , nr. 4, anul X, p. 43 ; C . Gollner, Betrachtungen :turn fortschrittlichen
Denken der S iebenbiirger Sachsen im 1 9 . ten ]ahrhundert, in Forschungen :rur Vo lks· und Landes·
ku nde, Bucureşti, 1 , 196 1 , p. 49.
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cunoscut şi publicat, sub denumirea de " Procesul socialiştilor" şi "Hermann
stădter Sozia1istenprozes" în ziarele "Dacia Traiană" �i respectiv "S.iebenbiir
gis.ch-Deunsches T<��geblatt" s.
În <��cea.stă p cri·o·a�dă de avdnt revolu·�i·o nar, bu11gJhezia şi mo.şi•erÎimela din
Român·ia trec la of•enJsirva di11e1ctă �mjpotriva inJHUien�ei crelslcîntde pe care o
exercirtă tot mJai mult înrv�ă·tlll ra marxist-'lenin�stă. Foloasinid tot arsena�Lul pro
paganidistilc care le stătea la ÎnJdelmiÎnă, guvernele rea'Cţi,ona•re din ţară şi-au
c"Oncentrat a'tenţia aos.Uipra tînă!'ului stat al ductaturii p ro leta riat ul u i din Rusia,
defăittnînd şj c<alomniind politilca şi aot:ivitatea .part�dul•ui conidUls de Lenin ,
În primii an� după revJOiluţie.
Opus acestei practici propagandistice susţinute de oficialitatea burgheză,
elemente înaintate ale poporului nostru, reurute în organizaţiile socialiste de
srl111�a şi, c1uuJ ă înfiinţare, de P.C.R., au ddslfă:ş urat prin presa legal ă şi ile
gală o munc ă susţinl\.lltă de lămurire şi popUJlarizare a �deologiei comunis1Tl1Ului
ştiinţi.fiJc, a flea'loi:zărulor obţinute de .p rimul srat din Lume al muncitorilor şi
ţăranilor.
Unul din aJcelstle peri1odoce (a�flaot în f1onidu1 documenta r al B�bli>otlelcii
muni1cipale Bora�şov), este rev �sra Sldcia'l..,eloonomlică "SăimănătJo liliJl" 6 31părută la
Braşov (între anii 1 9 1 8- 1 924) sub conJdUicerea unui col:eloui•v de reda!oţie, din
•care au fă•ou:t p•arte Ilie C!"Îistea şi J,on Podea.
Oriennarea aJcestei reviiSte progroesi1ste era Î 111dr1dptată Sipre cri1t�carea vehe
mentă a u nor stări de l·llcl r.uri toleraue şi Înlcura1jate de bu ngJhezie, dtemaJSit�
ant�semitoisunul, ipocrizia clerucailă etic.
D Uipă o peri1oa1dă de dtjpresiune eco111omid şi po'livkă ( 1 9 1 7- 1 92 1 ),
urmeaza eta!pa stah�l·iză·rii relative a cajpiual �S1mu1ui , care durează p&nă în
anul 1 928. Între 1 929----< 1 93 3 se d es fă �oa ră pe fonJdul crizei generaile a capita
li9mului, criza economi'Că mondi•ală, care a�felctează şi viaţa etconomocă şi poli
ti-că din ţ:ara noaJstră.
Contrarl�cţiiliC sociall -economi•ce se man �festă puternic şi rn RIOmânia. Criza
ec onom �c ă provo<��c ă m.ar.i f răurnntări socia�le, ndmu'l•ţ.Uimi·rile maiSelor exp:loa,tate
se co nc reti ze ază în m�şcări şi llllpt:e mun1ci:wreşti de attnlpiloare. În a•ceastă si.tlu
atie, P.C.R. de�Sifălşoară prin d�feri'te 11111ij1loace legale şi ileg�aJ1e în presă, o
:l a ngă aqi•une de propaganidâ în nînJdu l oamenilor munlcii.
Cîteva din periodicele legale ale P .C.R. şi ale organizaţiilor sale de masă,
pătrund În bibl:i•otecile plllhli•ce din aoe<��Sit ă parte a ţării, a1l-tele, În oon.diyiile
' "Dacia Traiană" , 1 920 , nr . 240 d in 29 . X I I ; "S iebenbiirgisch-Dcutscbes Tageb la tt " , 1920,
nr. 14303 din 28 . XII şi nr. 1 4 3 1 6 din 9 . I . 1 92 1 .
6

Redacţia revistei : Braşov, str. Nisipulu i de Sus, nr. l l 5 .

https://biblioteca-digitala.ro

DAN MIHAILESCU

726

pri.goanei şi cenZiul'ii bungJhez·e, sînt editate în oraşeile B raşov şi Sibiu, de unde,
cu ajutorul pos�bilităţilor de atJunci şi mai ales a o11ganizaţiilor ilegale ale
P.C.R., sint r ăiSlpinJdive În În'treaga ţa·ră .

Din ca.uz.a conţiTI!u'tul,ui c•ombativ şi dema5lcator, periodiiCi•tatea revistedm

şi ziarelor

cxmdlllse de P.C.R.

esue întreruptă parţial sa•u

defin,�ti•v. Una din

aceste reviste, prezentă atît în fondul documentar de periodice al Bibliotecii

municipale Braşov, ch şi În cel al bibliotecii ASTRA din Sibiu, este puhli�Caţia

redactată de profesorul Ilie Cristea "Spre stînga " , apărută în cîteva numere
la Braşov în

amtl 1 93 1 7.

In urma au>ariţiei şi wfuzării acestei revilste, care a foot a1ouz.ată de

guvernanţi pentr•u conţinunul său crit�c şi putemi•c dem:a5lca·oor, di rectorul.u i

Ilie Cristea şi colaboratorilor săi, li s-a intentat un proces public în anul
'<lpariţiei sale

( 1 9 3 1 ). Lui I li e Criistea

i

s-a

in11putat faptul că a folosit un

limbaj incisiv şi ironic la adresa autorităţilor de atunci. Ca rezultat al "îndrăz
nelii " sa1le, el a fost mutlait dÎ'Sicipllinar din Braşov la AÎ!Uid 8•

O

al tă publi·ca.ţie p:eriooi1că apă r ut ă sub conlducerea P.C.R., aflată în

foncLu� docUimentar al bibli1otecii din Sibi,u, unde au intrat mai

multe numere

la un intJerval m.Îic de la ap'CI!rÎ•ţia Lor, este revista 1ui AlleXJandm Sahia "Bluze

albaJstre" 9, S10oasă în colabo ra re

ou

Ilie Cri1srea şi Haitg Octavian la Bucureşti

În 1 932. Acest periodi•c, co111ceput şi realizat conf'Olm su;bti•tilul.ui, a fost o

" revistă de literatură proletară", la care şi-au dat concursul renumiţii scriitori

de valoare monldială: Maxim Gorki, 11heodor Dre�sser, L. Ralgis, pi•ctoriţa

flg.urau la wb6ca colaboratorilor pe11manenţi din

KătJhe Kollwi'tiZ ş. a., care
străin ătate.

•Paralel cu pătrunJderea şi dif•u zarea presei Înainuate şi miEtante aipăr,ută

În dife11ite Toca11tăţi ale ţării, care pr.in conţinutul ei ară:ua popo11U1l'ui a1devărata

cale Slpre fecicire şi libe11tate, P.CR. şi o11ganizaţiile de m'a's ă oonduc şi diri

jează În întrea�ga vară dntre ami
ş1 mare.
La Braşov, în ,perioada

1 921 - 1 944, editarea cîtorva sute de reviste

1 920-1940 apar încă o serie de publ�caţii peri•o

dice, legaJe şi ilegale, ol'ientel!te şi înid11umate de P .C.R.
Intre

1 920-1 922 este editat cotidianul în limba maghiară "Vilagossag"
1921 se tipăreşte săptămînalul "Dreptatea" cu subtitlul
"Foaia muncitorilor şi ţăranilor" 1 1 . După un an (1 922) este scos în
limba

(Lumina) 1D, iar în

7 Redacţia : Braşov, str. Junilor nr . 6, Tipografia Numbady.

Ilie Cristea , Articole 1 923-1 936 , Bucureşti, Edit . po litică , 1 96 1 , p. 7 .
Bucureşti, str. Episcop iei nr. 3 , Tipografia Vremea .
ce1'cetări de bibliologie , voi. IV , Bucureşti, Edit. Academiei RPR . , 1 96 1 , p. 166.
11
Ibidem, p. 136.
8

8 Redacţia :
1 0 Studii şi
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maghia r ă "Calendarul luminii" ("Vihigossag naptara") 12, urmat de "V i la gos
sag naptar" (1 923).

U nmărirud C!"lonologiJc apariţia alvor periodilce în l�n11ba ma.gihiară , con

semnăm "Ba rcasoilgi F10rraidalimar" (edi•ta t de seaţirunea Braşov a P.C.R., 1 932-

1 933), "Ifju Bol1S1evik " (editat ·de seoţiun�a din BI1aişov a U.T.C., 1 932),
.. Tcrror Ellen " (ga.zeta o11ganizaţiei b raşovene a " Ajuoo!"lu'l1ui Ro.şu", 1 93 2),
"Gummi Gyar" ( foaie de uzină a munci·t.oorilor de la falb rilca de callici•uc, 19 33 ) ,
"Szak1szerV1ezeti CTt!esito " (etdi·tat de Comi'Si•a din Braşov a sind ilc.aotelo r rev·o
luţion•a re, 1 933).
În anul 1 934 mai apar două reviste, una la Braşov, intitulată " Cuvt nt

n o u " 13, şi alta la Sibiu, ounoiScrută sUib denumi rea de "MrunJca " , organ eco

nomi'C -şi policic independent

(Fii�?Jget'len

G a 21dasc!Jgi

Unabhangiges Organ fur Wirtschaft und P01litik).

es Po:litikai Ki:1looy -

Comitetul r�gion·al din Ţara Bi11sei t �păreşte , tntre 1 934- 1 935, pe riod i 

cul În l imba m a�iară "Kala�p.iJcs e.s Sanl6", i a r în 1 940 "Uzina .şi ogorul R .
Î n a•oost interval,

la Braşov au mai apă rut "V•remuri n10i " (revi1stă d e litera

tură, ştiinţă, eoonomic so: i al ă , 1 9J5 - 1 936) , "Buletinul gmpu1ui avocaţilor
democraţi" (1 936) şi " Uj Ido" ( 1 936).

In a.fara z•iarelor şi reviosteilor de orientare prog res�stă şi marxist-leninilstă,

care r�untdeau dorinţei oa�meni'lm munJcii de a cunoaşte a�devărauul aspect

al even�telor inteme şi externe, în ţ a r a noastră ma1 ci nculau ·1u:c rări

ideo

log oc e, care dezbă·tea.u sa u p r.ez·en•ta�u s ub muhijplde sale aSipccte, teori•a comru

nismul ui ştii�ilfiiC.

Bibliotooille

pUibliK:e şi part•ioc ula re au pă,strat o parte din aceste publica.ţii,

care au putut fi salvate de unn1ă,rile pr�goanei dezilănvuit:e în peri oada gu ve r
nărilor bul1glheze .

O

pa r:te din aJCdSlt:e luc rări au atparţinut unor pei"soane par

ticulare, care tn momeme de dez.lănţuită t:Jeroare Î1n1jpo�riva comunÎ!Ştil·or şi s�m

patizanţilor acestora, le-au donat unor biblioteci publice din Sibiu şi Braşov,
ahe1e însă au intrat la inoter:vale mai m:Î1ci sau mai mari de l'a a�pariţi:a lor,

în fondrul de cărţi al b�blioveciJlm. O ul,riJmă

categori•e o foi11ne ază acele lucrări

ideo.!ogi•ce, care au cinoulat clanJdest•i n în anii de i·legaJ.i•tate ai P.C.R. i a r după

1 944, au fost donate 9pre p ălstra re insti•tuţi1l10r oul�t�urale specializare în acest

sen:s.

La Biblioteca Brukenthal din Sibiu, pe fişele vechiului catalog figurează

prima ediţie a "Ca�pita:lului" (Zur Kri·tik cler polici·Sdhen Oekonomie ) , a.părut
11

18

Ibidem, p.

166.

Ibidem, p. 1 3 5 .
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la Berlin in 1 859. Aloeai!>tă edi.ţie s-a pierldut, rănnlin6nid cea din 1 872, apă

mtă la Hannhung, care a ap a rr( inut bibliotie<cii Acaide�miei magJhiare de drf!Pt 14•
O altă l•UiC•mre w.loroalsă a l•ui Kanl Marx "Munca salari·a.ră şi capi•tal"

(Lolhn.arb6t unid

Ka�pital) apăr.ută

la Le�pzig,

anul 1 920 ş.i OOiment ată

d.UJpă

de Ernst Drahn, a circulat p î nă in 1 944, dnd a fost donată de un anonim
bibliotecii B rukemlh<tl.
Inrtetetsan:te .sânrt

edirţiile

Manifes·tu:Lui Part�dului Goununist apămte în lilll1ha

genmană şi f!omină, care au

intJrat

în d��el'ite peri•oaide in pa•trimon�ul a·ce

leiaşi �blioteloi. Un.a din alooste edi.ţii ale Man�fldstJului, 31părută la Berlin În
1 909, in editura l�bră.riei "v,ol'Warus", a fost inrogilstnată la B11uken,thal în

1 94•0. Un alrt eX'ei!TIIPllar d!in a�ceea1ş.i lu!cr<tre, t�pălrit in eidi,tura Fran:z Plfemplfert
in anu.l 1 9 1 9 l•a Berlin, a devenit proprietatea

odleia şi insti1tuţii in

a�

anul

1 923 1s. In limba rommă ex•i'stă ediţia a u_,a şi a II I-a a Manifiestu:lui Parti

duLui ComuniiSt, în trmUJcerea Lui lon Sion, Uih�m:a tipărită la Bu�ur�ti ( 1 906)
in editura Casei Poporului, coleqia Bibliotecii Socialiste.
Ahe

puhliicaţ ii

mun.1ci•t1oreşti aHa•te in alceastă b�bl·iotelcă şi remal'Cate penrru

va:l,oarea lor dO'C ulmentară,

sînt :

l'Uic ra rea lui A'ugUJst Beibel "Die Fr.au unid

der Sozia·li·91111UIS " , ajpăr.ută la Snu:DtJgart şi intrată la BmkentJhal în 1 942, d�pă

ce in prealabil fusese la biblioteca de imprumut "Moderne Biicherei" din Sibiu

şi "A!lmanahul eidi·turii in uern a.ţionale COimuniiS'tle" din 1 92 1 , la care au cola

borat şi ounloiSIOOţ�i revoluţionari germani Kal"l Liebknedht şi R·oza Lux.em
bu1:1g. Din această ·Uihiună lu'Crare, un exeillljpl'a r a intrat în 1 92 1 , iar iLtul
in 1 947 16.

Biblioteca Mueeul,ui B rukent1ha1l a mai intrat relati v re!Oent (1 953) în

poSiesia unei ediţii din anul 1 91 0 a LuJcrării lui Ka1:1l Marx "Mund, Mat1fă,
Ban.j" a;păr:ută .în editura "Lume a"

17•

In ootiOI!nbf!ie 1 944, f'Onidul docuJmentar cu publi•caţii marx�ste al acestJei

iniStiltuţii, s-a miai �lb01gă·ţit cu trei exerrtJplare in J.�mba gei'1ITiană a urmă·ooa
reLor l.ucrări oc rise de Lenin şi ajpărune la Viena în e1diwra " A11bei1JeJ:1bUJdh

hanidt111n1g" :

"Die Lehren cler Rev>o!IUltion"

(Tezdle

l• ţiei ) , "Weifden dic

reV10 u

Bo'lsohewiki die Sta'ati!OITNliCiht beha:ltt:en ? " (Vor putea SUisţine boLşev'iloii putere a

de stat?), "Die drolwnde K·a�aiStir{llphe u:nid wie soH man sie bekăJmpfen ?"

(Cum piOane fi cornbăltută C'ata�stmfa care ameninţă ? " ) 18. Se pa re că aceste
că f1ţi apărute În anu,l 1 9 2 1 , În colecţia "Materiale asUipra istoriei revoluţiei
14 Prima sesiune ştiinţifică de bibliologie ş i documentare , Bucureşti, 1 5 - 1 6 decembrie

1 956, Edit. Academiei RPR . , 1 95 7 .
15
18
17
18

Prima sesiune ştiinţifică d e bibliologie . . . , p. 304 .
Ibidem, p . 305 .

Indicativul de bibliotecă : II, 3922 .
Indicativele de bibliotecă la aceste trei căq i sînt in ordinea lor: II. 67 18, Il. 67 19, Il. 6720,
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.proletare din RUJsia" (Materialen zu r Gesdhildhte

cler

pr1oletar�!Klhen Revolution

�n RJusslanrl), au a!Pafţ'inut unor cer1ouri m arxi•ste , care a•u f,un1cţion'at dandeSltin
ia oraşul S�biu.

I n depozitul secţiei de istorie modernă şi contemporană se mai găsesc o

serie de publicaţii muncitoreşti şi ale clasicilor marxismului , provenite
biblioteci particulare şi intrate in cadrul Muzeului Brukenthal după
gust. lată o parte din titluri:

nu:.

63 19

m.c.

91

m.c.

71

m .c .
m .c

m.rc.
m.c

m .c

-

Marx Karll :

Capitalul,

reZiumat de Carlo Ga�fiero. În româneşte

1de D. Fabian (Blllcureşti), Ekli,tu ra l�brări�i "Casa Pqporului",

f.

a.,

95 p.

Mar x Karl : Salarii, preţ, profit. lhidocere de 1 . Sion. Bucu
reşti, Edit. lihrăriei "Casa Poporu·Lui " , 1 922, 79. p.
M'arx K·a rl:

Polgarhabor.u Franciaorszagban

Franţa), Bllldaipest. Kila/d1'a

a

ma:gyarol1SlZ<Îigi

(ReVioluţ�a

SZ!oci·a:lDsta

din

part

1 �1 9, 94 il'·
Bebel Au�guSit : Aus rooilnem a ben (Din viaţa mea), Zwerrer Tei'l,
Stuttgart, Verlag von B. W. Dietz Nachf. 1 920, 420 p.
Calenrlaflll'! muncii pe anu:J 1 908, Bllicureşti, Cer.cul de ediwră
soc iali�tă , 1 907, 8 0 1p.
Comstituţia Republicii Socia.JiiSite Federati,ve a SoV'iete1or în Ru
'Sia, Bu1cureş•ti, Cercul de ediwră S01C•ia1Listă, 1 920, 1 9 p .
Cu!l tu r a pr01lerară, 1 926, nr . 3-4, Anul 1, 1 84 p.
Din hotănîril!e cdlui de-al I I-lea Congres al Internaţionalei Sindi,ca·tlelor RQ�ii. Su1pli men�ul nr. 1 al ziamlui Sociali1smul , Bucu
reşti, Ti(po!gratfij,le !'omâ ne unire, 1 923, 3 1 p.
konyvk·iadoh�vataia,

88
77
78
80
79

m.c. 70

din

23 Au

Directivele şi statutele I nternaţionalei Comuniste votate in al

1 7 iulie7 3!Uig,UJSt 1920, Bdi•w ra internaţională, 1 920.
Kahan� Ernest: Social democraţia În lumiJna mater:ialismului
dialectic. In româneşte de T. Ban�c�u (BuiCureşti), Editu r a "Oul
tura no u ă " , 1 933, 55 p.
Pa10e oo ltllisia S'Ovietid, BUICureşti, f. e., 1 920, 45 p.
11-·lea Congr•ets a1! lntemaţionall.ei a Ul-a comi.L!l�S'te,

nuc.

66

m.c.

108
99

m:c.

96

m:c.

Pentru unitatea mi·şcării sindicale, BUICIJ.Teşti, Editura Coosiliwlui
-

general al uniUiniJ.or !Şi sindicatelor u:nite
Vu:to11u'l. ,socilal,

nr .

1 0.

(BUlCureşui), 1 926 , 89 p.

O al•tă JWupă de căryi alfl.,ată tot tn fonloo'l ge!Qţiei de i:storie medie şi

co noomporană de �a MUJZeu'l

,

1 �14,

Bruk�en'tlhlail

CIJ\Prinide

o gerie de l•UICrări de la

1 9 m.c. ş i numerele alAturate reprezintă indicativul şi cota cArţii respective la Biblioteca
Brukenthal d in Sibiu.
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fosta b ibl iO'teC ă a o nganizaţiei ilegale a P.C.R. din Sib�u, păst r ate şi donate

de

ilega:Jistu1l

JerennialS

I on , in 1 96.1 , a'c elstei inlsti'lluţii.

In a'Ceste numema..c;e publi·caţii păJS'trate, am gă s it declaraţiile pre.tentate

de victimele regimului burghez, care in urma ilegalizării P.C.R., a efectuat
arestări în rîn1d ul muncitoni.Jor
adresa rerorii

dC�ZJlănţiuite

nilşti.

comu

de bu ngthez ie,

AK:esue materiale demaocatoare la

a!U

fost Înnn ănuoohea ue în b mşu ra

"A.b.uzmile şi crimele siig!u ranţci generalle a st atul u i " 20,

ap

ă rută

în 1 92 5 la

Bucu�ti. IntroduiCerea şi conduzii1k făoute la a'c este declaraţii aparţin J.ui
Costaforu, secretar general a•l " LÎ�glii dr(!lpt.uri1or omului " .

Î n l�mba magh ia ră S'C gă�Se�Yc printre a<ltele "Mmifest'U'l Partidului Comu
k o m u nwta Ki<Hlitvany) 2 1 , a lui Kaţl Marx şi Frilad·ri10h E111gdls, apă 

n i s•t" (A

la Budapesta în 1 9 1 8 în editura A n6psz ava konY'vkerekedes k i ad as a ,
"Sabriu, preţ, p rofit" (Ber, ar, profit) 22, a J.ui Karl Marx, a.p ă l"u t ă cu ace

wt

leaşi indicative bibliografice ca şi lucrarea "Războiul civil din Franţa" (Pol
ganh:iboru Franciaonszagban ) 23, a lui Marx, t ipă r ită la Viena în 1 92 1 , ,. Mi z e
ria filozofiei" (A filozofia n yomorusaga ) 24, sc ris ă de K. Marx şi editată la

Budapesta în 1 932 enc.

Din aceeaşi sursă am mai întîlnit următoarele cărţi de literatură marxistă

Wanski "R'()(sa Luxemburg" , "SteHu'Ilig z,u d�n taktiSICihen
Revolution" (PoZ'i�ţi•a în problemele taJctiioe ale revo1u�iei) 25

în limba genmană : A.
Problemen cler

apărută la Hamburg in editura Kommunistische Internationale, cartea doc

tJo mlui Moritz Oberlănlder " Die K·rÎtse des K3ipita·J.�smus aLs Wegweise r zur
koHektiv·istÎISichen PlanwirtiSIChaft" (Criza calpiral�smu!l.ui căilăm�şte &pre o eco
nomie colectivă pl:anifioo·t ă) 26 apă ru tă în 1 93 1 la <:::em ăuţi în edruura Arbei
te r-B u chd rucke roi ) , albumUl) caritca·�uritstll'lui Geo ng Grosz, care prez in tă Î·n

germane
5 5 desene cu tematică politică, aspecte satirice la adresa armatei
revanşarde etc. Această ope ră plastică intitulată "Das Gesicht cler herrschen
den Klasse" (Obrazul clasei stăpinitoare)27 a fost tipărită la Berlin de editura
IVIalik în 1 92 1 , colecţia "Kleine revolutionăre Bibliothek" .

Biblioteca ASTRA
lucrări socia)ilste şi

acest!ea

din Sibiu păstrează în f1o 111du l său dooumcntar di.fcrite

i

m a r x st �

J.eni n��rc, editate înainte de eliberare. O par•te din

figurează în vechi·le ca-taloage şi inventare, ceea

ce denotă că

intrarea

2 0 Indicativu l de bibliotecă : m . c . 248 (Muzeul Brukentha l , secţia de istorie medie şi con
temporană).
2 1 Indicativul de bib liotecă : m . c . 1 20 .
22 Idem , 1 19 .
23
Idem , 1 18 .
24 Idem, 256 .
2 5 Idem , 1 2 1 .
28
Idem, 1 25 .
2 7 ldem, 25 7 .
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ASTRA, aLt ele neinregistrate încă ,

gr.upă dis tin•c t ă , cunoSimtă SJUJb d e nru1111 i rea de " f o nd u l com u n ist " .
·

figurea z ă o serie de tradUiceri din 01per el e clasidLo r
marxiLStnu.l.ui ca : "Mun!Că, marfă, ban�" (K. Marx) 28 În tradu ce re a lui A. Luca,
tipă,rită în anuJ 1 9 1 0 la Bucureşti în editJu r a "Lumen " ; "C3!p�valu•l" (K. Marx)
rerumat cru ap roba rea a.utorului, d� Gabriel Dav.ille şi <l!p ă J'Iut într-o p nmă
c;diţie la Paris în 1 8 8 3 ; la noi a fost publicat În t raJdu,cerea lui M ihail 1 .
Neg.reanu la Bl!IOUreşti, edi•t u r a "foonum" î n 1 9.l 5 29 ; b ro .şu r a "Socialilsnn utqpoc
şi sO'ciali1san ştiinţilfoc" 30 sc r lli ă de Fr. E ngel s , cu o p refa ţ ă de Panai•t Muşoi•u ,
ieşită de sub tipar în 1 891 l a Booureşti, în t upografi a lui Ion W�iss. Din l uc r ă
rile de popularizare a ma rx,i sm �enini,slmul ui <11m în nîln i.t snudiul l.ui Con stantin
Dobrogeanu-Gherea Co n cep ţ ia materialistă a istoriei" 3 1 prezentat de autor l a
"Ce11ml s t udiilo r s01ciale d i n Bu,ou reşti " şi ap ă l"ll•t sub fonmă d e broşură în
1 8 92 la B u1c u reşti , în St abi limentrui GrafiiC 1. V. Soooc ş.a.
În lilmba magh i a ră , biblioteca ASTRA din Silb i u posed ă un n.Uimăr în 
sumna.t de volunn:e marx i1ste şi de l·iueranură mu111cirorea�scă 31păwtă mai ales În
anUl! revo l uţ iei din Ungaria. Menţionăm cîteva dintre acestea :
- Marx es En.gds : "Man�fel9tiul Partildu1ui Corn•oo•i•st" (A komanuniosta
Ki<iihvcimy" ) 32.
- Lenin : "Statul şi Revoluţia" (Allan es forra da l om ")33 Budapcst,
k i ad.ja (magyarorsza•gi szooia list a Part, 1 91 9, 1 1 0 p. (Kommunist a k ony vta r )
- Bern : " Irr111po rt an ţa şi munca I nte rn a ţi·o n a�lei a I II-a", (A ha11mwik in
ternationala jdemosege es munkaja) 34, Buid3!pest, a Nepsz av a konyvkereSJkedes
kia�da·sa, 1 91 9, 48 p. (Munka•skonyvtar).
- Sz.ab6 Ervin : " Lupta dintre C <l!p i•t a l şi IILun'Că" (A toke es a munk3Js
hanaa) 35, Bllldapest. K ia�dj a a Kozok tatasi n 6pb iz,voss3Jg, 1 9 1 9, 1 1 p. (Kommu 
In .prima c a tego rie

"

nist:a konyvtar).

Alături de aceste titlui"Î, în fo rudul bi:bliotecii ASTRA din S�bi u m a i fi gu
rează căr:ţi ale c l asÎic:illo r marx·iSJm-lenin�snnul.ui şi ale unor popud a r iz a tori şi
t eo reticieni ai comruni,snnllJilui ŞtJiinoţrfi1c , 9cdse în limba f ranceză, care p rovin tot
din vooh ile p.Uibl icaţii ale fostei bi:blioteci ASTitA. Unele din aoeSite lu c răr i
sînt ediţi� v:a loroa'SlC Cllparute înainte sau după p r�m ul război monidia:l, în edi
t u ri progresiiSte din Franţa. Printre a•cestea rem:a oc ăm : "C3!pital,ul" (Le c31p i•

'

28

Pe foaia de titlu , broşura are ştampila căminu lui cultural Porceşti, judeţul Sibiu.
28 Indicativul de bibliotecă : nr. inv. 99.03 1 (Bibl. ASTRA Sibiu).
3 0 Indicativu l de bibliotecă : nr . inv. 3 296 (Bibl. ASTRA Sibiu).
31 Idem , 23 379.
32
Idem, 1 6243 .
33 ldem , 1624 5 .
3 4 Idem, 1627 1 .
a;; Idem, 16 173 .
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tail)36 al lui Karl Marx, tipărit la Paris

în

colecţia "Petite bibliotheque econo

m ique fr an � aise et et r ange re " ; "Manif:et9W'i Pan�dului Gomun ilst "

( Ma n ifeste

du P a rti Communiste), î nt r-o edi·ţie autoriza•tă şi p refaţaită de autori (Marx

En@eh), tradUJsă de Laure Lalan�ue şi revălzută de Fr. E!11get1s, a!p ăr.u tă în
1 9 1 2 la Pari•s, În ooleq.ia "Librairile du Parti Sociralr�ste" ; "Crirtirca economiei
politice" (Cr.itique de l'f:conomie politique par K. Marx) tipărită în 1 899 la
Parirs in etd i:tu ra Fraţilror Sohleiroher 37 co leeţ i a "Bilbi'iotJheque internationa!le des
sciences sociologiques" ; lucrarea "Statul şi revoluţia" (L'E t at et la revo:l ution,
par Lenin) 38 a fost SOOaisă de oo i•trur.a comunilstă l'Hum'anite în 1 925 la Paris.
Din lu.cră·ri le lJOOretirce de doctrină sociail•ilstă semnalăm sOUJdiUJ! lui Paul
Lafargue "Metoda �st-o ri d a lru i Kartl Marx" (La metlhode hir�vo ri que de Karl
Marx) 39, tipăr·irt ă la Par�s în eldi tru ra Part�ul•ui So!cia:!�Sit, la o dCJ:tă ce nu se
poave !P reci za, din lilpr:>a indiroarţiill.ror b�bJ.iio graf�oe neoesa re .
Sub de umi re a de " Fondul comuni•st" sînrt ounoscute la b�blinteca AS1iR A
şi

n

din Sibiu, cîteva zeci de cărţi progresiste şi marxist-leni niste despre a căror

proV!en i•en ţă nru se J)ot flace Înrsă preci·z ări.

O var i an t ă

cu

privire la această problemă se referă la faptul că aceste

publicaţii provin dintr-o conf�scare efectuată de poliţie

•C u

prilejul mai multor

percheziţi•i �ntreprinse la domiciliul comuniştilor din Sibiu .
Din titlurtle că rrţi lo r româneşti

GUJpri ns e în aicest fonJd a l biblirocecii din
p rezenţa b roşuri i " Patruzeci de ani de sărălcie, de robie şi ru
şine " s.ooasă de cercu'l socialrst "Rromânia muncitoare" , cu un an înaintea ră•s
coalei din 1 907, la G al aţ i în t�p o- li tagrafia "MoLdova " . Tot ailci se mai a.f lă
şi rc10111fe r in ţ a J,u i C. Dobrogeanu�Giherea "Din ideile f·unidaimen'taile alre so c i al i•s 
mulrui şti�n�·i fiiC" , care a fost mai înuîi ex.pusă în sa l a cenOUJJ.ui " Români'a mun
c itoa-re " la 28 mai 1 906 şi a>poi t�p ă:ri .t ă în a,celaşi an, la Bllloureşti în cadrul
tipografiei "Siper an ţa" .
Mai menţionăm o IUICrare de analiză a ild ei;Jor soci aJ.i,ste, care se o c up ă de
coll�Ce�Pţi'Îiie .sociale ale utop i.ştiim ; este vorba de b roşu ra lui Oh. Rappaport
" Di n Î'Sito ri a SIO!c i a l irs ul u i " t �pă fli t ă la Hurcureşti în 1 920, dUipă traidUJcerea l•ui

Sibiu 40, relevă1111

m

R. Savela.

În bibliooocile puhlic·e

mai nou î 111fi i nrţate (durp ă 1 920) aflate în Braşov,
cărţi:lor m:arxirst:Je , a publirca,ţÎ·i'lor mun1citoreşti î n general , se face mtilt
g r eu . Alcest 1ucru se explică .prin faptul că SUiprarveg�herea şi cenz.urarea lu-

intrarea

mai

38 Idem, 27075 .
37 Ambele lucrări, Man ifestu l Partidului Comunist ş i Critica Economiei Politice nu erau

în fondul inventariat.
38 Indicativul de bib liotecă : nr. inv. 9327 (Bibl. ASTRA, S ib iu)
39 Idem, 5396 .
' 0 Neinventariat la data studierii lui .
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crări'lor progresiste se fălcea mult mai atent dlllp ă anul 1 930, perio adă in care
a fost destohi•să şi biMioteca puhiid ASTRA din Braşov.
Biibl�oooca muni:cipală B r aşo v mo�teni1t-o at'ea vech i ulu i f.ond al bibliotecii
:\stra, mai p ă streaz ă p ri nt re că rţile d01cumentare cîteva ViOLume aile lui Marx
�i EngeLs în littuba franceză ca "O ruginea fannaiei, a p ropr ietă ţii pr i vate şi a
statului" (L'origine de la familie, de la propriete privee et de l ' eta t)4 1 , scrisă
de Frioorich Engds şi ocoa-să de edi•ton.Jt! G. Care în 1 893 la Pa ri·s ; "Ca�pi,ta•1ul"
(Le capital)42 al lui Karl Marx, rezumat şi prefaţa t cu un scurt studiu de
Gabriel Daville, tipărit în colecţia "Bibliotheque socialiste " din Paris, în jurul
anului 1 8 80 ş.a.
Nu de mult, în fondul documentar al bibliotecii muni:cipiaile a f.ost deSlco
perit În don aţia Vale riu Branişte, un număr de pest]e 50 de cărţi şi broşur>i În
limba maYtiar ă , atră·wte în anul revdl·uţiei oocial�ste din Ungaria (1911 9), ia r
printre p ubl�caţiile adUJse de la fosta bib'l�otrecă a gimnaziul�t�:i d in Mediaş, s-a
gă sit J,UJCrarea lui K. Ma rx " 1 8 brumar a l u i Bonaparte" (Aohtzehnte Bru
maire des Loui:s Hon <11pa rt e) a�pănută la H<11mbui"g în 1 907 În cunoscuta editmă
progresistă a lui Otto Mcissner.
In catal'Ogul b�bliooocii doounnenta re eLe pe 1î111gă Arhi·vele sta•tului Bra�v,
se află o fiş ă de eviidenţă pentru o broşură mai p u �in oun01soută în ci001.11laţia
publicaţiilor marxist-leniniste vechi, care cuprinde articolul lui V. I . Lenin,
intitulat "Sarcinile proletariatului în revouţia noastră"43. Acesta a fost tipărit,
d up ă Clllm ne arată degcrierea fi:şei, în 1 9 1 7 la Sibiu, în editu r a Pal"tiduJ,ui
Comu nÎ:Sit, .9Uib fonmă de br.oşură În 39 de .pagini.
La aceeaşi bibliotecă se mai află ediţia în trei volume a Capitalului în
limba germană (Das Kapital)44, apărut la Hamburg în editura lui Otto
Meissner, în ani diferiţi; vo.Jumul I este dintr-o ediţie apărută în anul 1 9 1 4,
�ar vol•UJmefe II şi I I I dintr-o ediţie din 191 1 . Toate •SÎnt preflaţate de Fr. E n 
gels, continuatorul ultimului volum al marii opere începute de K. Marx .
Aşa cum r eiese din a.:c.:1stă sc urtă oeocetare cu p rivi re la pă•truniderea pu
bii•o3J"ţ;iill•or p mgres�stJe şi marxi,ste în unele b�bli'Oteci publit·e din par.rea de sil.lld
est a Transi,lv:aniei, lioor3Jtura udeoJ..ogiiCă a proletariat.UJlui Îlşi fălcea loc în ciwa
restl"Îicţii,lor şi cenzmii bu·I'Igheze. AICest l•UICm d�m:onl!i'trea·z ă fa�ptu:J că pmleta
riatul din ţara noa!stră, la început sUJb conducerea soc.i·alilştilor în.aintia·ţi şi au>oi
a comuniştilor, s-a preocupat d e ră spîndi rea ideilor marxiste prin interrme
diul ouv�ntului scri<s.
41 lndicativul de bibliotecă a fişei nr. 4 .089, Fondul documentar, Biblioteca municipală

Braşov.
42

lndicativul de bibliotecă a fişei nr. 6 . 1 8 1 (Bibl. mun . Braşov)

43 Idem , 1 .497 .
44 Idem , 1 . 167.
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DAS EINDRINGEN FORTSCHRITTLICHER
UND MARXISTISCH-LENINISTISCHER SCHRIFTEN
IN DIE OFFENTLICHEN UND PRIVATEN BIBLIOTHEKEN
VON BRAŞOV (KRONSTADT) UND SIBIU (HERMANNSTADT)
(ZUSAMMENFASSUNG)

Na·c:h Du rohf.o r9Chung cler w iaht��sten ăffentlitchen wie :.tu'ch ein itger p r i
vater Bibliouheken, beSlonders in B ra �o v (Kronstadt) lmd Sibiu (Herm annst adt) ,
weist der Verfa:sser auf eine Re�he von �eo logiSldhen - fort!S1ohri•ttl�dhen und
marxistiJooh-J.enini>Stioohen - Schrif.ten hin, die Z·WiSlC·h en den beiden Weltkrie
gen im U111!la•uf w a ren.
E<s handeh si ch um Arbei.uen und ZeiUS1ohri,f ten , die die Werkc cler K1las
siker des M a rx i srnus- LeninÎ1S1m u s - Marx, E ngel s , Lenin - aLs soLdh e, oder
die I deen dieser philosqph�Slahen, geS1eU51dh aftl i,ohen und wirt9Chafitlichen Dok
trin verbrei•teten.
Da in diesem Lande�stei.l neben den Rumănen auch Unrgarn u nd Deuusahe
wohnen, sind v ieile dieser D I1U1Cke - teils a.uslănJd�S1oher Herku ntfl - in d en
Sp r aoh en der mitwohnenidcn N auional:ităiten e!l51dhienen.
Die A,l:Jihand�un,g di·ent als Vorar1beit fur ein umfangreitcheres Stud i um ,
da" sich mit der Vertb reitu ng der marx•�Slt·i:Sloh-lenin1sti,S1Chen Ver oHen tl iiCh ungen
in ganz Rumănien bis 2"llli11 2 3 . August 1 944 befa�sst.

https://biblioteca-digitala.ro

NOT E

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

0

NOUA DESCOPERIRE ARHEOLOGICA LA RIŞNOV*
de FLOREA COSTEA

Realizarea unor cadre exterioare la filmul românesc .,Columna" a necesitat o serie de
amenajări speciale la cetatea feudală de la Rîşnov . Cu această ocazie s-au înlăturat depunerile
de pămînt ce împiedicau accesu l prin poarta cu turn a curţii exterioare. Odată cu pătrunderea
sub nivelul drumului medieval au început să apară sporadic fragmente ceramice şi unelte. Ce
ramica, amestecată ş i foarte deteriorată , aparţine epocii bronzu lu i, statului dac liber, perioadei
stApînirii romane şi feudalismului dezvoltat.
În cele ce urmează ne vom ocupa de ceramica din epoca bronzu lu i, care este şi cea mai
numeroasă.
Prin observaţiile făcute pe locul descoperirii, s-a putut constata că nu avem de-a face cu
un material in situ, pentru aceasta p ledînd în special asocierea celor trei feluri de ceramică.
S-a putut stab ili că, exceptînd vestigiile feudale, toate celelalte materiale au fost aduse dintr-un
loc aflat în apropiere (ne bazăm afirmaţia pe faptul că în două gropi situate în zona estică
a curţii exterioare s-au descoperit obiecte similare), cu scopul de a se nivela drumul, peste el
depunîndu-se u lterior ceramica şi uneltele feudale (Incuietori , cuie etc .).
Lipsind stratigrafia, întregu l material va fi analizat doar pe criteriul tipologie.
Din ceramica descoperită la Rîşnov şi aparţinînd epoci i bronzulu i nu s-au păstrat vase
intregi sau intregibile. Totuşi, cele peste 100 de fragmente permit unele constatări privind
calitatea pastei, tehnica de lucru , ornamentaţia, forma , elemente care facilitează încadrarea ei .
După formă , mărime şi ornamentaţie ea poate fi împărţită în două specii: ceramică uzuală,
de culoare brună sau cenuşie, cu pereţii groş i şi arcuiţi, ornamentată cu a lveole, proeminenţe,
perforaţii etc . , spre deosebire de o a doua grupă în care se încadrează vase mici (căniţe) d in
pastă finA, cu decor canelat sau striat (fig. 2/2-3).
Calitatea pastei. O primă categorie şi cea mai numeroasă o formează ceramica din pastă
grosolanA , rău frămîntatll , avînd in compoziţie pietricele. La aceste vase arderea este neuni.
formă ş i , impreunll cu culoarea iniţială a pastei, a contribuit la obţinerea unei game de nuanţe
coloristice.

O a ltă categorie este aceea a vaselor din pastă impură , ma i bine frămîntată , avînd ca de
gresant nisip. Cu puţine excepţii arderea este deasemeni neuniformă . Aceste vase, gălbui la
suprafaţll , prezintă în spărtură nuanţe de brun şi cenuşiu.
* Descoperirea ne-a fost semnalată de muncitorul Gh. Nacu din Rîşnov căruia îi aducem
mulţumiri ş i pe această cale. Prezenta lucrare a fost întocmită în anul 1 968.
47

-

Cumidava
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Un număr de vase aproximativ egal cu al celor din prima categorie au pe ambele feţe
cu loarea gri închis ş i deschis, u ltima intîlnindu-se m a i a les pe partea exterioară şi fiind dată
de ardere. Pasta lor este bine frămîntată ş i conţine ca degresant nisip fin .
Forma vaselor. Este destu l de variată . Nu lipsesc vasele p iriforme , în rîndu l cărora distin
gem exemplare m i c i , cu fundu l rotund1 sau a ltele mari , de provizi i ; Cu excepţia unei ciini
şi a unui a lt vas p iriform , a 1 cărui d iametru la gură nu depăşeşte 8 cm , celelalte oscilează între
15 şi 35 cm . O formă aparte are o cană din care se păstrează doar peretele ş i toarta . Jumătatea
ei inferioară este aproape sferică iar cea superioară formată dintr-un g it lung ce se deschide pe
măsură ce se apropie de gură . Profilul vasu lui are forma unu i S alungit, cu arcu l inferior mai
rotunj it. Cîteva fragmente sugerează forme b itronconice, pereţi i fiind frinţi intr-un ungh i m a i
mult sau m a i puţin deschis.
Tiiviţele joase sînt destul de puţine , num a i două fragmente făcînd parte din această eate·
gorie, aparţinînd primei etape de locuire iar tipologie fazei Schneckenberg A2 • Î n schimb tă·
viţele cu peretele mai înalt şi cu buza destu l de reliefată - considerate veriga dintre formele
de acest gen cunoscute în neo litic şi cele din perioada bronzului dezvoltac3- , specifice nivelulu i
II de locuire de la Cuciu lata4 , sînt m a i numerose . D intre formele de vase descoperite la Rîşnov
cu destulă prec iz ie se poate urmări evoluţia castroanelor . De la cele cu gura in f01rr.ă de pîlnie
(caracteristice în specia l pentru faza m a i veche de locu iie de la C uc iu lttaj), �e r. j�.;r �e la cas
troa ne cu buza îngroşată , aproape rotundă , considerate ca aparţinînd fazei Schneckenberg 88Relativ mare este număru l vaselor cu d iametru! (la gură) în juru l a 30 cm la care peretele
nu are o grosime mai mare de 1 cm . Ele au gîtu l a lungit sau scurt, buza simplă , terminată fie
cu o creastă subţire , fie cu un brîu asociat cu aceeaş i creastă .
Două torţi proven ind de la amfore fac dovada ex istenţe i acestei forme de vas . Deşi
Alfred Prox considera că amfora se întî lneşte numai în prima fază a culturii Schneckenberg7 ,
considerăm că ea are o existenţă m a i îndelungată , lucru confirmat şi d e surprinderea unor ase
menea exemplare într-o stratigrafie clară la Cuciulata8 •
Ornamentaţia . E lementele decorative existente pe ceramica de la Rişnov se împart în două
categorii distincte : ornamente în relief ş i ornamente obţinute prin metoda exc iziei. La vasele
cu ornamentaţia în relief motivul cel ma i des întîlnit este brîu l alveolar, care lipseşte însă
de pe cele de d imensiun i mari . Uneori el este însoţit de proeminenţe alungite vertical, ori
.
z ontal sau de formă semisferică . Acestea se găsesc num a i pe partea superioară a vaselor, pe
umeri sau aproape de gură . Un a lt motiv este brîu l cu incizii circulare şi alungite, practicat
fie pe toată lăţimea lui , fie doar pe creastă . Deşi de multe ori umăru l rezultat din lipirea celor
două părţi nu a fost n i c i măcar netezit, se găsesc şi vase la care acesta a fost ornamentat cu
unu l din elementele descrise mai sus. În rîndul ornamentelor în relief se includ şi urechiu
şele m iniaturale, străpunse orizontal .
Ornamentaţia prin incizie ş i perforate s e reduce l a cîteva motive cunoscute în această
epocă : striuri , benzi de linii orizontale şi oblice, găuri-butoni , impresiun i alveolare, secţiuni
oblice sau perpendiculare pe brîu , perforaţii c i lindrice şi dreptunghiulare etc. Există şi fJ ag·
mente fără ornament.
1 Exemplare asemănătoare la 1. Nestor, Foui l l es de G lina , în Dacia , III-IV, 1927- 1932
p. 226-252.
1 Gh. Bichir, Sdt>4turile de salvare de la Cuciulata , în Materia le, Vlll , 1 962 , p. 285 .
3 Ibidem.
4 Ibidem.
5 Ibidem, fig. 5/6, 8 şi p. 287 .
6 Corespunzător n ivelului Il de la Cuciulata (vezi Gh . B ichir, op . cit. p . 285 ).
7 A. Prox, Die Schneckenbergkultur, Braşov, 1 94 1 , p. 5 2 .
1 Gh. B ich ir, op . cit., î n Materiale, VIII, 1962, p . 285 .
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Lipsa stratigrafiei nu îngreunează încadrarea în timp a materialelor enumerate. Caracteris ·
tiei le prezentate m a i sus : forma ş i destinaţia vaselor, cal itatea pastei, ornamentaţia, permit în .
cadrarea lor într-o tipologie clară , stabilită în urma descoperirilor mai vech i sau mai noi8 ş i
conch iderea c ă ceramica d e l a R îşnov aparţine culturii Schneckenberg, atît fazei A cît ş i (mai
ales) fazei B. Formele şi tipurile de vase sînt lămuritoare în acest sens. Întîlnim atît tăviţa
joasă, caracteristică în spec ial primei faze , cît şi tăviţele cu peretele mai puţin înclinat, consi·
derată tipică pentru faza B (respectiv n ivelu lu i Il de la Cuciulata 1 0 ) . Un alt argument pentru
cronologizare este evoluţia castroanelor, bine documentată tot la Cuc iulata11 • Amforele, de
la care S·au păstrat cele două torţi, aparţin deasemeni ambelor faze. În plus, pe lîngă decorul
specific fazei A (fig. 1 ) , ornamentica mu ltor fragmente este proprie faze i B : brîul a lveolar ş i
şnurul (acesta d i n urmă admis d e A . Prox numai pentru faza B12), canelurile orizontale (fig.
2/2) ş i în unghi (fig. 2/2-3) etc.
Descoperirea de la Rîşnov este importantă întrucît vine să îmbogăţească numărul celor
cunoscute anterior în această parte a ţăr i i : Dealul Şprenghi-Braşov13, Dealul Melc ilor (Schnec
kenberg14), Hălchiu , Ghimbav, Codlean, Hărman-Lempeş18, Odweg 1 7 •
Î n concluzie, datorită faptu lui c ă materialul prezentat aparţine ambelor faze ale culturii
Schneckenberg, se poate afirma că pe locul de unde acesta a fost adus a existat o aşezare care
corespunde perioadei timpurii a epocii bronzu lu i . Lipsa stratigrafiei şi a a ltor vestigii specifice
nu permite să se stab ilească dacă această aşezare continua o alta din neolitic, cum adeseori se
întîmpla18, sau dacă ea însăş i a continuat ş i într·o perioadă mai nouă a epocii bronzului. Această
problemă , precum şi a ltele cu implicaţ i i istorice ample, au fost în bună măsură elucidate prin
campania de săpături din anul 1970. Bogăţia şi var ietatea vestigiilor descoperite atunci ne.
cesită însă o cercetare m a i îndelungată . De aceea pentru moment ne-am propus doar semnalarea
acestei aşezări, restul materialelor urmînd a fi prezentate după terminarea investigaţiilor în
teren .

0 A . Prox , op . cit. p l . V III- IX ; XIV- XV ; I. Nestor, op. cit. ; Gh . Bichir, Săpd·
turile de salvare de la Cuciula ta , în Materia le, VII, 1961 , p . 35 1-359 ; idem , în Materiale,
VIII, 1962, p . 283 ş i urm. A . D . Alexandrescu ş i N. Constantinescu , Să.pdturile de .salvare de
pe Dealul Şprenghi, în Materiale, VI, 1959, p. 667-678 etc.
10 Gh. Bichir, op. cit., in Materiale, VIII, p. 285 .
11

Ibidem.
A. Prox, op. ci t. , p. 3 1 .
1ll A . Prox, op. cit . , p . 28 ; A . D . Alexandrescu ş i N . Constantinescu, op. cit.
1' A. Prox, op . cit ; . p. 16 şi urm. şi pl. respective.
15 A. Prox, op. cit . , pl. I ; I. Nestor, în Istoria ROII'Idn iei, I , 1960 , p. 99.
1 a SCN, XIII, 1/ 1962, p. 2 1 2 .
1 7 A . Prox, op . c:it., p . 12- 1 4 , 2 8 ş l pl. 1. ; C . S . Nicolăescu-Plopşor, Al. Păunescu şi
Ion Pop, Săpdturile din peştera Gura Cheii·Rişnov, în Materia le, V I II , p . 1 17 ş i urm. ş i fig.
3/1-3 , 5 , 9 .
18 1 . Nestor, op. cit., p . 98.
11
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Schneckenherg.

EINE NEUE ARCHAEOLOGISCHE ENTDECKUNG IN RîŞNOV
(ROSENAU)
(ZUSAMMENFASSUNG)
Gelegentlich einiger Arbeiten an der Burg von Rîşnov (Rosenau) Kreis Braşov-Kronstadt)
wurden keramische Fragmente aus der Bronzezeit, aus der Zeit nach der Răumung Daziens .:lurch
die Ri:imer sowie aus dem M ittelalter geborgen.
Von d iesen Funden behandelt der Verfasser nur die Kerarnik der Bronzezeit . Nach typi·
schen Merkmalen (Qualităt der Paste, Arbe itstechnik, Ornarnentation) kommt der Autor zur
Schlussfolgerung, dass das ganze Material das Bestehen einer S iecllung aus der Bronzezeit be
stătigt, und zwar aus der ersten Periode dieser Zeit, d ie der Schneckenhergku ltur zugewiesen
werden kam . D ie Siedlung wurde in d ieser Zeit stăndig bewohnt, da das Mater ial spezifisch
ftir die A -Srufe (Abb . 1 ) und auch fur die B-Stufe (Abb . 2) der Schneckenbergkultur ist.

VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN
Abb. 1 . Keramik der A-Stufe der Schneckenbergkultur.
Abb. 2. Keramik der B -Srufe der Schneckenbergku lrur.
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EIN ZENTRALASIA TISCHER SATTELBESCHLAG
VOM GESPRENGBERG BEI BRAŞOV (KRONSTADT)
de ALFRED PROX

U ncrwartete Einzelfunde, ofiensichtliche Fremdkorper in e i ner sonst hcm cgcnen Fund

masse, gehoren nicht gerade zu den Seltenheiten und ofr s i nd sie das Sa iz des Ausgriibers, denn
d ie Deutung und Einor dnung solcher Ob;ekte gestaltet sich m i tunr er aufregcnd und vaii cler
O berraschungen.

E i nen solchen Fund , der uns anfangs viei Kopfzerbrechen vcrursachte, machten wir irn
Jahre 1937 gelegent l ich e i niger Ausgrabungen auf dem sog. Gespre ngb crg bei Br a şov (Kronstadt) .
Der Gesprengberg lag-inzwischen wurde er durch Steinbrucharbeiten b i s auf c i ne schmale
Kulisse a bgetr agen · am Nordende cler Kronstiidter A ltstadt (Bartholomae), unm ittelbar westlich
neben cler Bartholomăer K irche. Er i.iberragte die Talsohle um etwa 60 m u nd se ine ab gef ! ac hte
Kuppe lag bei genau 600 m MH. Eine kriiftige, intermittierende Quelle, ein "Gespreng" , gab
ihm den Namen.
Auf cler ova len, ki.instlich abgeflachten und geebneten Kuppe , m it einem Durchmesser
van 30 Y 40 m , stand bis in das XV . Jahrhundert ei ne spătmittelalterliche Steinburg. D ie Burg
wurde am 3. April 1 4 2 1 van einem Ti.irkenheer unter Fi.ihrung des spăteren Murad I I . zerstort,
nachdem die siebenbi.irgische Streitmacht im Burzenland vernichtend geschlagen wurde1•

Auf den Mauerresten cler Burg wurden im Jahre 1 5 29 in aller Eile prov isorische Holzbe
festigungen errichtet, die noch im selben Jahre dem befi.irchteten Angr iff des moldauischen
Wojewoden Petru Rares zum Opfer fielen2•
Nach dieser letzten Zerstorun1 wurde die Burg n icht w ieder aufgebaut und die noch vor
handenen M auerreste verfielen im Laufe cler folgenden Jahrhunderte ganz ; die Mauersteine
waren fur die A ltstildter w i l l kom m e nes Baumater i a l und als wir im Jahre 1 93 7 m it den Gra
bungen ansetzten , waren keine ober irdischen Reste mehr vorh a n den .

Bei cler ersten Ausgrabungskampagne beschriinkten w ir u n s auf die Freilegung cler noch vor
handenen Fundamente sowohl cler R ingmauer als auch cler einstigen Baulichkeiten innerhalb
derselben ; zu cler- geplanten , vollstăndigen Ausgrabung cler Burg, insbesondere des Burghofes
1 Erich Jekelius, in einer Besprechung von G . Gi.indisch's Aufsatz Die Turkeneinfălle
in Siebenburgen bis zur Mitte des XV. Jahrhunderts, in Mitteilungen des Burzenlander sitchsischen
Museums, 2. Jahrgg . , 1 93 7 , S . 97 ff.
3 Erich Jekelius , Daten zur Qeschichte des Schlosses auf dem Kronstădter Schlossberg, in
Mitteilungen des Bunenlănder săchsischen Museums, Jahrgang 2 , 1 93 7 , S . 35-4 2.
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mit dem tiefen , bis in das Grundwasser hinabreichenden Brunnen, sollte es in den darauf fo l 
genden Jahren wegen cler kr ieger ischen Ereignisse nicht rnehr kornrnen2n .
Bei den Ausgrabungsarbeiten an den nordlichen Fundarnenten cler R ingmauer sticssen
wir auf eine starke Storung, die ein grosskalibr iger Blindgănger aus dern ersten Wclkr ieg verur 
sacht hatte. Das GeschoB war seitlich flach in die Hurnus- und Mauerschuttschichte eingedrungen ,
nachdem es die etwas bruchige Fundamentmauer durchsch lagen hatte und lag etwa 0 , 5 m tief
unterhalb cler Oberflăche am Rande des einstigen Burghofes. Beim vorsichtigen Herauspră
par ieren und Entfernen des Blindgăngers fanden wir irn zentralen Storungbereich d ie abgeb ildete,
medaillonartige kleine Plakette .
Das Stuck hat d ie Form eines rege lmăss igen Sechsecks und m isst

1 7- - 19 mm im Durch 

messer . D ie sechs Seiten des Hexagons tragen je eine k leine , halbrund vorspr ingende Ose,
von welchen jedoch nur d ie obere und d ie untere zum Zwecke cler Befestigung auf einer ent
sprechenden Unterlage gelocht sind , die ubrigen ,·ier s ind a ls Ose nur angedeutet und blind,
d .h . ungelocht. Das Material ist dunkelgrun patin ierte Bronze oder Messing.
Bei dem Fund handelt es sich ohne Zweifel um einen Sattelbesch lag, wie sie bei ostlichen
und asiatischen Reitervolkern und -Kriegern weit verbreitet waren . Die Deutung des auf dern
Sattelbeschlag dargestellten Fabeltieres bere itete uns einige Schwierigkeiten . Auf den ersten
Blick und ohne entsprechende Vergrăsserung kănnte man es fu r ein geflugeltes Ross m it nach
rechts gewandtem , langhaarigen M enschenhaupt ha lten , als eine jener Sphinxdarstel lungen , wie
sie ini Ausstrahlungsbereich cler islam ischen Kunst nicht eben selten sind und als solche beschrieben
wir es in einer unserer frtiheren Arbeiten3 • Diese Deutung befried igte und jedoch nicht und
wir rti ckten bald von ihr ah.
Herrn Prof. Dr. Nejat D ijarbekirli, Generalsekretăr des Instituts fur islamische Kunst
an cler staatlichen Akademie fur schăne Kunste in Istanbul , einem hervorragenden Fachgelehrten,
cler sich intensiv mit dem Ursprung und cler Verbreitung des zentralasiatischen T ierstils beschăftigt
hat, verdanken wir wertvo lle Hinweise, auf Grund derer w ir das dargestellte Fabe ltier in seinem
oberen , geflugelten Teil schliesslich als Schwan m it nach links, nach rtickwărts gewandtem
Kopf identifizieren konnten .
Der Hinterleib m it aufger ichtetem , buschigen Sch""eif scheint, in Anlehnung an gewisse
Sphr ingenmotive in cler nach Zeit und Raum weitverbreiteten islamischen Kunst, ein Katzentier ,
etwa einen Lăwen , darzustellen. Wenn wir jedoch die Beine des T ieres betrachten , scheinen uns
einige Bedenken angebracht. Als Beine eines Lăwen scheinen sie uns doch zu plump und
die deutliche Zweiteilung im Sinne e iner Spa ltung cler Extremităten kănnte auch einen Paar
zeher andeuten, wobei die in Frage stehende Auswahl des moglichen T ieres nicht eben befr ie
digt, wenn wir die Beine, w ie offensichtlich , als organisch zum H interleib des Fobeltieres
gehărend ansehen . lm Hinblick auf den recht weit gespannten Bereich zentralasiatischen Tier
stils, mit welchem wir unseren Fund in Beziehung setzen măchten , lăge es nahe, an einen
2a In
den Jahren 1 956 und 1 95 7 fi..i hrte das Nationalmuseum fur Alterttimer aus Bukarest
(Muzeul naţional de antichităţi Bucureşti) auf dem Gesprengberg Rettungsgrabungen durch.
Dabei wurden Materiale cler Schneckenberg-Kultur gefunden, eine Ansiedlung aus dem III.
Jahrhundert u .Zr. und m ittelalter l i ches Fundgut geborgen. Betreffend die mittela lter liche ge
mauerte Burg, haben die Leiter cler Ausgrabungen zwe i Bauphasen festgestellt : cine vom Ende
des l J .. bis zum 1 4 . Jahrhundert, die zw�ite vom 14 . b i s zum ersten Viertel des 1 5 . Jahrhunderts
(Vgl. A.D. Alexandrescu und N. Constantinescu , Săpături l'e de salvare de pe Dealul Şprenghi,
in Materiale şi cercetări arheologice, VI. Band, Buhrest, 1 95 9 , S. 667-- 678).
··

a- Alfred Ptox, Die Burgen des Bu�enlandes, in Siebenburgisches Arc hiv , dritte Folge , Band , 1 ,

s . 46, 1962.
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H irsch zu denken , einem woh 1 bevorzugt dargestellten Paarzeher jenes Raumes , stunde d ieser Deu.
tur.J.! r.icht der so ausgeprăgte Schweif entgegen . Sehen wir in den Exttem ităten des beschweif·
ten Tierleibes gespa ltene Hufe , wăre a l lenfa lls auch an den hinteren Korperteil eines Kamels,
ebenfalls einem Paarzeher , zu denken , ein Tier , das in der Gestaltungswelt der in Frage ste
henden Gebiete und Ku lturen ebenfa lls nicht fremd war , w ie die bekannten sog. Ordosbronzen
bezeugen� . Unter Umstănden liessen sich die Exttem ităten auch, stark sti lis iert , als Schwanen
fusse deuten , wobei die recht plumpen Enden , die eher Hufe zu sein scheir.en , m it Schwimm·
hăuten zu erklăren wăren. Wir ha lten d ieses jedoch fur unwahrscheinl ich und mochten es
nur der Vollstăndigkeit halber erwăhnen.
Wir ha lten das Hinterte il des Fabeltieres m it Schweii und Beinen entweder fur das
eines Lowen oder eines sonstigen Katzentieres , wenn w ir der Ausbildung der Beine keine allzu.
grosse Bedeutung beimessen oder , wenn die eigentlich recht deutliche Spaltung fur einen Paar·
zeher sprechen so llte, fur das eines Kamels, in Anbetrach� der nach Lage der Dinge ehen
nicht sehr grossen Auswa h l .
I n den weit ausgespannten Flugeln , dem langen H a l s und dem K opf mit Schnabel sehen
wir den wichtigeren , den eigentlich aussagenden Te il . Ohnehin har der Vogel schon eine
besondere Bedeutung wegen der Flugel, die ihn zum Himmel tragen. Die Flugel sind eine
Leitgesta lt sch lechthin , wir begegnen ihnen bereits auf sassanidischen Munzen m it Kopf und
Flugelkrone (� 59 .t8.t ) , ebenso auf altarabischen Brettern in Ka iro'' . Dass der eine der geoff.
neten Flugel vor der Brust des Tieres sichtbar w ird , erinnert an fr uhm ittelalterliche Vogel
motive des VIII X I . Jahrhunderts auf iranisch
islam ischen Bronzen und Keram iken6•
Voge l im al lgemeinen , insbesondere jedoch gewisse Wasservoge l nehmen in cler religi
osen Vorstellungswelt vieler asiatischer Volker einen nicht unbedeutenden Platz ein . Vor a llem
im Schamanismus Zentra l- und Nordas iens spielt die Vogelgesta lt cine besondere Rolle und
in fast a l len Beschreibungen von Schamancnkostumen werden Vogelfedern angefuhrt. Die
Schamanen der A lta ier , Teleuten , M inuss insk -Tataren und anderer zentra lasiatischer Vo lker
streben in ihrer Tracht nach Mogl ichkeit die Âhn lichkeit m it einer Eule an 7 , im sibirischen
Norden werden Wasservogel wie Mowe und Schwan bevorzugt , als Symbol fur das Eintauchen
des Schamanen in die submarine Unterwelcft .
An dem Schwan unseres Sattelbeschlages scheint uns der Schnahel am bemerkenswertesten
zu sein. Abgesehen von seiner Kurze , die wohl mehr durch die Anordnung cler Figur im
sechseck igen Rahmen be:l ingt sein durfte , fesselt er unsere Aufmerksamkeit nicht nur dadurch ,
dass er , offensichtlich , weit geăffnet ist , vielmehr durch den Umstand , dass er etwas festzu.
halten scheint. Nun ziihlt cler Schwan , wie bereits erwăhnt, bei gewissen Vo lkern Zentral·
Ost· und Nordasiens, neben Raben , Geiern , Tauchern und Adlern zu den heiligen Tieren ,
da die Geister meist in Gestalt solcher Tiere erscheinen . Die mongolischen Burjaten am Bai·
kalsee und die nordostlich davon lebenden Jakuten , zumeist r.cmad isierende Hirtenvolker,
wagen es n icht, diese Vogel zu toten , sie als Nahrung zu gebrauchen , sie zu verscheuchen
-·

4 Nejat Diyarbekirli, Tiirk sanatanin kaynaklarina dogru. Tiirk sanati tarihi. Milli egitim
basimevi, Istanbu l , 1969 , S . 1 5 2 , Abb . 4 1 .
5 Joseph Sttzygowsk i , Asiens bildende Kunst in Stichproben, ihr Wesen und ihre Ent·
wicklung, S . 30 1 , Augsburg.
8 nach einer frd l . Mitteilung von Frl . Dr . Johanna Zick , w issenschaftliche Assistenti n
am Museum fur Islamische Kunst in Berlin.
7 Uno Harva , Die religiăsen Vorstellungen der asiatischen Vălker. FF ·Communications ,
Helsink i , 1938, S . 504 .
8 Mircea E liade, Sch amanim1us und archaische Extasetechnik, S . 155 , Zurich und Stutt·
gart, 1954 .
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oder ihre Nester zu zerstoren, da ihre .. Besitzgeister" den Menschen in solchen Fa llen a ls
Strafe irgend ein Ungluck schicken .
In einer Legende heisst es z. B . , dass ein Burjate einst ein Schwanennest zerstorte und d ie
Jungen zu sich nach Hause brachte. Der a lte Schwan riichte sich fur diese Missetat grausam ,
indem er im Schnabel eine gltihende Kohle brachte, d ie er auf das Strohdach des Hauses
warf, wodurch Feuer entstand , welches das ganze Dorf vernichtete9•
Aher auch bei den Turkvolkern Zentra lasiens , insbesondere bei den ostlichen, nichtmo
hammedanischen Turkvolkern Westsibiriens , in den Gebiet.:n des A Ita i und des oheren Jenisse i,
"Schwan" ) ,
:wischen oberem lrtitsch und Ob , bei den Teleuten , den Lebed - Tataren (lebed
den S ehor , Kumandinen , Schwarzwald- und Abakantateren erfreure sich der Schwan beson
derer Verehrung als " Ku " ( = Schwan) bzw . "Ak - - ku" ( = weisser Schwan) . D ie Lebed - Tataren
nannten sich selbst "KU - k ishi" ( = Schwanenleure) und besonders bei d iesen w ird der Schwan
in den M ittelpunkt einer schamanistischen S chopfungsgeschichte gestellt :
-�

"Zuerst war a lles W asser und n irgends war Erde. Da schickte Gott einen weissen Schwan
:um Wasser und liess sich einen Schnabel vo l l Wasser heraufbringen . Weil ihm aher heim
Tauchen: ein wenig Erde im Schna b e l hăngengeblieben war, so b l ies cler Schwan die Erde
·
von seinem Schnabe l ; d iese fiei in k leinen Staubchen aufs Wasser und schwamm auf dessen
Oberflache ; diese Stiiubchen vergrosserren sich und brc iteten sich immer mehr aus , so dass
sich zu letzt das Land bildete. Doch das Land war glatt und flach . Da schickte Gott einen
zweiten Vogel zur Erde nieder , der m it dem Schnahel in dem Lande wtihlen sollte. Dadurch
bildeten sich auf cler Erde Berge und Taler.
Dem Teufel aber gefiel das schone , bauinlose Land nicht und er hrachte den Schwar:wald
mit seinen Stimpfen hen·or , auf dem die Leute kaum ihr Leben erhalten konnen u"d arm sind.
Zuerst schuf nun Gott einen Menschen, der ganz allein auf cler Erde lebte . A ls er einst
schlief, bertihrte der Teufel seine Brust ; da wuchs ihm ein Knochen aus den R ippen, der
fiei zur Erde als er langer geworden und aus d iesem entstand die Frau" 1 0 •
Wir vermuten nun , wie uns scheinen w ill m it einiger Berechtigung , dass der auf unserem
Fund dargestellte Schwan sich auf eine dieser :entralasiatischen Legenden bezieh t , der so offen.
s ichtlich etwas festha ltende Schnabe 1 scheint uns d ieses nahezulegen .
Die sphringenformige Gestaltung von Fabeltieren, cigentlich in cler iigyptischen Kunst
·
beheimaret, ist durch hellenistische Vermittlung uber Vorderasien in das A lraigebirge gelangt
und erfuhr hier dem eio.heimischen Geschmack entsprechende, Differenzierur:gen11• Die Kom
b ination eines Vierfusslers , eines Siiugetiers , m it F li.igel und Vogelkopf mit durchaus in
d iese Entwicklung und ist u . E. nicht zu trennen von den reinen Sphr ingenmotiven passt Men
schenkopf in den Ausgangs- und Ausstrahlungsgebieten . Einigen E lementen , die zu den s iiteren
Sphringendarstellungen hinleiten , begegnen w ir bereits auf Funden des V I I I . und IX . Jahr
hunderts in Oberăgypten, in reiner Ausprăgung erscheinen sie jedoch erst auf Textilien der
Fatimidenzeit und sind gegen Ende des X I . Jahrhunderts haufige Motive auf iigyptischen
Texrilien , Keramiken und !-Iolzschn itzereienl2 . In diesen Rahmen gehort auch das Sphinx
9 Georg Nioradze, Der Schamanismus bei den sibirischen Volkem, S. 42 ff. Sruttgart 1 925.

10

W ilhelm Radloff, Aus Sibirien. Lose Blătter eines reisenden Linguisten. 2 Bande .
Leipzig, 1884 .
11 Josepn Wiesner; Eurasi$che Kunst in' Steppenrauril und Waldgebiet. U llsreins Kunsr
gesch ichte, Band 4 , S. 148 ff. , Ber lin 1 963 .
12
Eva Baer, Sphinxes and Harpie:S in · mediet�al· islamic art . · Oriental notes · and studies
· . .Nr. 9 , The Israel Oriental Society , Jerusalem 1 965 .
·.

·

·
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Medallion , eine spanisch --- islam ischc Goldstickerei aus dem fri.ihem X I . Jahrhundert (100 71008), bekannt a ls "suaire de St. Lazare" im Clunny - Museum in Paris.
Es ist die erste datierbare Sphinxdarstellung cler westlichen Welt und bemerkenswert ,
auf unseren Fund bezogen , scheint uns cler Rahmen , d ie E infassung cler dort dargestellten
Sphinx , ebenfa l ls ein Sechseck bzw . cine aus sechs Kreisbogcn gebildete R osette. Bei genauer
Betrachcung stellen w ir fest, dass d ie Seiten cler Einfassung unsercs Fabeltieres nicht ganz
linear verlaufen , sondern ihrerseits schwach-bogenfi:irm ig geschwungen sind .
Die Entwicklung des Tierstils in Zentralasien und cler Mongo lei , auf cler Grund lage cler
alten, eurasisch
skythischen ("nordiranischen") Tradition be i gew issen griechischen und
iranischen Einfli.issen lăuft parallel m it cler Entw icklung und Ausbreitung des asiatischen
Reiterkriegertums13 , i.iber einen gewa Itigen Raum und eine ebenso gewaltige Zeit spanne. In
wachsenden Maf3e gewinnen auch nichtiranische Krăfte an Bedeutung, w ie d ie Hunnen und
Avaren, in deren O ber lieferung ebenfalls ein stark ausgcpriigter Schamanismus bezeugt ist.
Sicher muss auch m it Auseinanderserzungen mehr-weniger regionalcr Kunststile m it dern im
VII. Jahrhundert sich rasch von Spanien bis Pers ien , Turkestan und lnd ien ausbreitenden Islam
gerechnet werden und m it cler Ausstra h lung einzelner Stilelemente auch in d ie ni:irdlicheren
Steppenrăume, doch mi:ichten w ir , trotz des weiter ober Gesagten , fur unseren Fund islam ische
Herkunft oder islamischen Einfluss nicht zu sehr herausstellen.
Die islamischen Sphinxdnrstellungen entbehren n icht ein iger Besonderheiten, welche
cler unseren , soweit w ir sic als solche ansprechen ki:innen , - abgehen . So ist cler Schweif des
Tieres auf islamischen Darstel lungen meisr in S - Form nach oben gedreht oder nach u nten
und nach vorne zw ischen den H interbeinen ge:ogen und endet in einem Pflanzenelern ent,
einer Blume, einer Quaste , einem Pfauenschweif oder einem Drachen oder Schlangtnschwa nz14 •
Zum anderen hat i n d iesem Raum lange vor dem Islam d ie achaemenidische und sassand ische
Kunst Prototypen geschaffen, Tierentwi.irfe und - Kompositionen , d ie ihrerseits nicht ohne Ein·
fluss auf d ie islamische Kunst gewesen sein durften .
Indem w ir nun den B ildgeha lt unseres Fundes nach dem bisher Gesagten aus dem rein
Ornamentalen glauben herausheben zu di.irfen und ihm im Sinne einer schamanistischen Welt
betrachcung einen besonderen S inngehalt zusprechen mi:ichtcn cler in cler tiergebundenen Vor·
stellung cler Schamanentradition tief verwurzelt ist, w irft sich mi:iglicherweise auch die Frage
auf, ob unsere Tierdarstellung vor a Ilem h insichtlich des Schwanes , n icht als Wappenb ild
des einstigen Triigers oder seiner S ippe , seiner vermeintlichen Tierahnen , also in gew issem
S inne als Totem aufzufassen wăre . In dem zeitlich so weitgespannten Bogen cler asiatischen
Tierdarstellungen , der sog. "asiatischen Retardatiun" A lfold i's1 5 , mi:igen Vorstellungen, dass
Tit:re dem Menschen i.iberlegene Wasen sind viele Jahrhunderte i.iberdauert haben , nicht zuletz t
bedingt und getragen von einem bei a l len zentra l- ost - und westasiatischen Reitervolkern
wohl lange Zeit a l lgemein verbreiteten Schamanentums .
D ie Frage nach cler zeitlichen und kulturellen Einordnung unseres Fundes wirft einige
Probleme auf. Ohne Zweife! stammt es vom holzernen Sattel eines Reiterkriegers iist!icher
oder asiatischer Steppen und somit konnen w ir es m it den von uns und spăter auch von
anderen Ausgrilbern auf dem Gesprengberg geborgenen Funden in keinen unm ittelbaren Zusam·
menhang bringen . D ie Erbauer , Bewohner und Verteidiger der Burg auf dem Gesprengberg ,
13 Joseph Wiesner, a .a.O
14 Eva Baer, a.a.O
1 5 A . - Alfoldi,
Die - theoreomorphe ·Weltbetrachtung in den hochasiatischen
Archaeologischer Anzeiger, Berlin, 193 1 , S. 393 ff.
_
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sowohl cler ersten Anlage aus Holz und Erdwal l aus dem XI - X I I . Jahrhundert a ls auch cler
spiitercn , m ittclalter lichen Steinburg , waren e inheim ische, sesshafte Menschen , keinesfa Ils
steppengebundene Reiterkrieger , fur welche solche und iihnliche Sattel- und auch Gurtelb�schliige
spe:ifisch waren. Der Fund stammt m it grosser Wahrscheinlichkeit von einem jener Einfiille
ostlicher oder asiatischer Horden, w ie sie vom IX . bis ins X I I I . Jahrhundert h inein sich mit
einiger Regelmăssigkeit w iederholten. Wenn auch einige vage, rein formalistische Affinităten
hinsichtlich cler Technikl6 und in gew issem Sinne auch cler Darste llung auf die ttirk ischen
Protobulgaren (Fund von Sînnicolau l Mare -- Nagyszentmikl6s) und Bu lgaren hinzucleuten
scheinen , sie lassen sich aus gemeinsamen eurasischen Wurzeln ableiten . Fur eine unm itrelbare
Anknupfung fehlt u . E . sowohl cler zeîtliche als auch cler h istorische Rahmen. Die Petsche
negen (X. --X I. Jahrhundert) , die Uzen oder Ogusen , Gusen (X I . Jahrhundert) uncl d ie d iesen
folgenden Kumanen (X I.- X I I I . Jahrhundert) , deren w iederho lte Einfii lle und Verwustungen
durch das Burzenland in den westlicheren siebenburgischen Rnum den ungarischen Konig
Andreas I I . im Jahre 1 2 l l veranlassten , clas Burzenland zum Ausbau des Grenzschutzes und
der Verteidigung an den Deutschen Ritterorden zu vergeben , mochten wir ebenfalls ausnehmen .
Der Ausgangspunkt und die Heimat d ieser Volker war das sudl iche Russland, das Gebiet
:wischen Ura! , Emba und Wolga und som it weit entfernt von jenen zentralasiatisch - a ltai·
schen Gebieten , in welchen d ie Verehrung des Schwanes und die Mytho logien um denselben
heimisch waren . Zudem waren d ie genannten Volker bereits we itgehend islamisiert1 7 , und
boten woh l kaum noch Năhrboden oder Voraussetzungen fur eine sicher bereirs lăngere Zeit
uberwundene schamanistische Vorste 1 lungswelt.
U. E. bleibt als woh l wahrsche inlichste A lternative cler M ongolen- bzw . Tatareneinfall
von 1 24 1 . Unter dem zweifellos sehr heterogenen Gefolge cler tatarisch-mongol ischen Heere
Bogotais, das sich zu einem grossen Te il aus Turkvo lkern rekrutierte , befanden sich sicher auch
Angehorige _zentralasiatisch-altaischer Stiimme und unser Fund , dessen B ildinhalt anscheinend
so eindeutig auf dieses Gebiet verweist, fiinde seine ungezwungene Erkliirung. Der Sattel
beschlag wurde moglicherweise bei dem erb itterten Kampf m it den Verte icligern cler Burg
au{ dem Gesprengberg vcrloren , er beweist v ielleicht auch , dass eine sicher zahlenmiissig weit
unterlegene Burgbesatzung den E indringlingen einen solchen Kampf geliefert hat, cler m it
ihrer Vernichtung und cler Zerstorung cler Burg endete.
Ăhnliche Sattel- und Gurtelbeschliige aus Kupfer , S ilber und Messing wurden besonders
hiiufig von K irgisen gefertigt. D ie K irgisen, ebenfalls ein Turkvolk , wahrscheinlich die Nach
kommen cler bereits fruh ttirkisierten Hakas , werden bereits im XIV. Jahrhundert in chine
sischen Urkunden erwiihnt und bewohnten vom V I . bis ins XV I I . Jahrhundert ohne U nter
brechung di� Tiiler und Steppen am oberen Jenissei und Abakan18• Von d iesen , verschiedenen
Turkstămmen angehorenden K irgisen drangen im Hochm ittelalter nach und ganze Clans in
das ebenfa lls von K irgisen bewohnte, sudlich des A ltaigebirges gelegene Geb iet des T 'ienschan
Gebirges ein und vermischten sich m it d iesen 1 9 • W ăhrend des X I I I . Jahrhunderts b ildeten
sie einen Teil von Tschagatais Lehen .
1 6 etwa m it cler Relieftechnik zweier schwer bestimmbarer Tiere auf einem cler ă ltesten
bulgarischen Ringe im ethnographischen Museum in Sofia , abgeb ildet als Fig. 89 in N . Mavro
dinov, Le tresar protobulgare de Nagy Stent Miklds. Archaeologia Hungarica XXIX , 1 9 4 3 ,
Budapest.
1 7 Smail Balic, Der Islam im mittelalterlichen Ungaren. Sudostforschungen 1 964 , S . 19 ff.
18 Wi lhelm Radloff, a . a . O.
1 9 Mrrie. Chantill Leniercier - Quelquejay, Die · Kcisachen und Kirgisen. Fischer- Welt·
geschichte, Zentralasien, S . 166 . Frankfurt/Main, 1 966 .
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Im Jahre 1 228 , nach dem Tode Dschinggis-Chans, wurde bei Kode·u-aral in Kelu·
ren ein grosses Treffen seiner Sohne und Heerftihrer abgehalten , wobei unter anderem
mil itărische Verstiirkung fur die Feldztige im Westen , an Batu und Subota i, beschlossen
und angeordnet wurde20• Bei d ieser Gelegenheit konnte woh l Tschagata i, der bei d iesem Tref.
fen , nach der Wahl seines j i.i ngeren Bruders Ogodai d iesen als Nachfolger feierlich eingesetzt
hatte, Reiterkr ieger seines kirgisischen Lehensvolkes zur Verstărkung und zur Untersti.itzung
cler Feldztige im Westen gegen die Orosut (Russen), Madscharat (Magyaren) und Bolar (Bulga
ren) beordert und abgestellt haben .
Nach Wilhelm Radloff bildeten die Kirgisen meist d ie Vorhut, d ie Vorkămpfer d e r
Heere Dschinggis-Chans u n d seiner Nachfolger . Ferner erwăhnt Radloff in dem einst von
Kirgisen bewohnten Abakangebiet dos Vorkommen besonders typischer , dreistrahliger Pfeil
spitzen . Nun liegen auch aus dem Burzenland , unter anderem auch Gesprengberg, einige drei·
strahlige Pfeilspitzen aus einem erstaunlich reinen und kaum oxyd ierten E isen vor . Es sind
durchweg Streufunde und sie wurden bisher , rein typologisch , als skythisch registriert. Wohl
weichen sie in der Form von jenen von Radloff abgebildeten etwas ab , doch ist d ie Drei
strahligkeit charakteristisch. Wir mochten d iese Pfeilsp itzen mit Vorbehalten in denselben
zeitlichen und historischen Zusammenhang bringen wie unseren Sattelbeschlag m it dem Fabeltier
und zu der so tiberaus seltenen Hinterlassenschaft des Mongolensturmes von 124 1 , der ti ber das
Land w ie ein Sturm hinwegfegte und wohl nur h ier und dort noch kaum aufgedeckte Spuren
des Kampfes hinterliess, iiber ein grosses Gebiet versrreute Waffen , Pfe ilspitzen , Hufeisen
usw. E ine systematische Registrierung solcher Streufunde konnte h ier und dort h istorische
Dberlieferungen stiitzen und ergiinzen, insbesondere im Hinblick auf Brennpunkte ehema liger
erbitterter Kiimpfe und Verteidigung durch einheimische, siebenbiirgische Kriifte.

20 Erich Haenisch , Die geheime Geschichte dtr Mongolen. Leipzig 1 94 S ,
https://biblioteca-digitala.ro

Sattelbeschlag vom Gesprengberg bei Braşov (Kronstadt).
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O APLICA DE ŞA CENTRAL-ASIATICA DE PE DEALUL ŞPRENGHI
- BRAŞOV (REZUMAT)

Autorul prezintă istoricul cetăţii medievale de pe Dealul Şprenghi -- Braşov, cetate
distrusă de turci în 142 1 , iar fortificaţiile provizor ii de lemn - amplasate în acelaşi loc,
d istruse în 1529 de oastea domnului moldovean , Petru Rareş , cu ocazia ased ier ii oraşului.
După cum este cunoscut, în anu l 1 93 7 Muzeul săsesc al Ţăr i i Bîrsei a întreprins săpă·
turi pe Dealul Şprengh i. Cu acest pr ilej , în partea de nord a zidului de incintă a cetăţii medie·
vale, în terenu l deranjat de un obuz neexplodat d in timpu l primu lui război mond ial , s-a des·
coperit o aplică de şa d in bronz sau alamă , piesă care constitu ie obiectul studiu lu i de faţă.
Pe baza analogiilor, autorul consideră că această aplică , care reprezintă o lebădă -- motiv
întîlnit la d iferite popoare din Asia centrală , va fi fost p ierdută de către un atacant, probabil
de origine kirghiză , cu ocazia invaziei mongole din anul 1 24 1 . Î n legătură cu aplica men·
ţionată sînt puse şi unele vîrfuri de săgeţi din fier care provin de pe Dea lu l Şprenghi şi
eate erau considerate ca fiind scitice.

Fig. 1 . Aplică de şa, descoperită pe Dealul Şprenghi - Braşov.
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UN MARE FILOROMAN, SAVANTUL CEH I. L. PIC
de CONSTANTIN NASTASI
şi
M IRCEA GHERMAN

Iosef L·,disbv Pic ( 1 847- 1 9 1 1 ) eminent arheolog, profesor de istorie la
Univ enitatea din Praga, a fost unul din marii prieteni ai românilor, dudnd
o extinsă activita�e ştiinţifică de cercetare a originii şi drepturilor poporului
nostru. lncă d:n anul 1 8 8 0 ia poziţie impotriva teoriei roesleriene1 şi continua
tarii ei Hunfalvy, Schwicker etc., publidnd lucra·r ea: "Ober die Abstammung
cler Rumănen". În anii următori intreprinde o serie de călătorii cu scopul de
a descoperi elemente de cultură materială in sprij inul tezei continuităţii româ
nilor în Dacia. Astfel, incepind cu anul 1 8 8 3 şi apoi in 1 88 5 şi 1 8 86 el
parcurg�.: rînd pe rînd maj oritatea regiunilor locuite de români (Transilvania
M un ten ia, Moldova), făcînd temeinice studii şi cercetări istorice, arheologi·ce
şi antropologice. Rezultatele sînt consemnate in lucrări care au suscitat un
mare intere� şi controverse ascuţite cu susţinătorii teoriei lui Roesler, între
care mai ales cu istoricul maghiar Hunfalvy. În anul 1 8 8 5 apare "Die Rumă
nische gesetze und ihr Nexus mit den Byzantinischen und Slavischen Recht " ,
iar în anul 1 8 8 6 " Zur rumănischen - ungarischen streitfrage" . în 1 8 8 8 scrie
"Die dacischen Slavcn und Csergeder Bulgaren " .
Cunoscător al limbii româ.ne, argumentarea sa se bazează pe stud:erea
temeinică a istoriei românilor şi, în principal, pe cercetările sale arheologice
şi antropologice. Caracterul obiectiv al studiilor şi cercetărilor întreprinse de
el, rezultat al unui imperativ exclusiv ştiinţific, au făcut ca opera sa să
constit•Jie o mer.ituoa.să contribuţie în epoca de formare şi consolidare a teoriei
continuitiţii românilor în Dacia.
Istoria relaţiilor româno-cehe ne prezintă în cea de-a doua j umătate a
secolului al XlX-lea in Transilvania un aspect nou, cu largi semnificaţii social
politice.
·

1 R. Roesler, Romănische Studien , Leipzig, 187 1 .
4H
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plan pub l i c i s ti c

În această perioadă intensa activitate depusă
La Viena, un vechi luptănor din r e v o l uţia
de la 1 8 48 de orig ine ceh, Francisc Schusselka ( 1 8 1 1 - 1 8 8 6) înfiinţează revista
"Die Reform" , periodic p oliti c săptămînal cu caracter liberal. P r incipa·l ul său
obi ecti v era lupta pentru libertatea popoarelnr din sînul monarhiei h a bsb ur
gice. El cr i t i că aspru po l it ic a imp er iul ui, care desfiinţează adevărata libertate
a m ajo r i t ă ţi i popoarelor subjugate. Sesizînd importanţa comunităţii de interese
care l e agă ace�tc.: popoare, tînărul român Aurel Mureşi an u, care deja se afir
mase în presa vieneză, devine colaborator la ,.Die Reform " , unde publică o
serie de articol e care suscită un mare interes2• Este începutul uneia din nume
roasele acţiuni ale acestui viitor om po l itic transilvănean, care, afirmînd drep
turile naţionale ale românilor, îndemn�nd la rezisten ţă şi luptă, combătînd
aq:unea de deznaţionalizare forţată, lansează un a:pel de s o l id ari tate Între
popoarele din imperiu bazat pe identitatea acestor revendicări. Articolele des
chid d rumul luptei comune a naţiuni l o r asuprite şi mai cu seamă a:l apro
p i e r ! i r o m â n o - c ehe 3 .
Reintors acasă de la Viena, dr. Aurel Mureşianu preia d in mîinile tatălui
său, b;elep t u l cărturar braş o ve an Iacob Mureşianu, redaiCţ i a ,.Ga2etei Tran
s i l Yanici " ; de pc această tribună el va lansa în con ti n u a re a-pelul său la
solidari tatea r.aţi uni lor o pri ma.te din impe ri ul h ab sb urgi c .
La r gul ecou al acestei susţinute ·acţiun i publicistice îi apropie pc cănurarii
şi în vapţii cehi de cauza română. Acum se înnoadă t r ai n ice l e gătu ri , care sînt
codirmatc astăzi de numeroasele scrisori păstrate În Arhiva Mureşenilor din
13raşLw. Între ace s te a se află, probabil dintr-o corespondenţă mult mai mare,
5 scrisori ale > a vantului ceh I . L. Pic, care prezintă un interes deosebit. Con
vins de cauz l dreptăţii .poporului român, I. L . Pic îşi înd r eaptă paşii spre casa
lui dr. Aurel Mureşianu unde ia legătură şi cu alţi fruntaşi ai vieţii româneşti
braşo v cne ca. Andrei Bîrseanu, Vasile Glodariu, Lazăr Nastasi. &te începutul
a m p lu lu; său program de studii is�orice, arheologice şi antropologice, pe care
le va intr epr i n d e în toate pro vinc iile r omâ n eşti . Rezultate'!e cercetărilor sa•le,
din care o p a,rte sînt consemnate in aceste scrisori, vor forma şi obiectul unor
articole publicat e în "Gazeta Tr an si l van iei " , care acorda o deosebită impor
tanţă tratării acestui subiec.t atJÎt de acut pentru români .
1 n prima scrisoare păstrată, datată l .X . 1 8 8 3 , imediat după pr ima sa
vizită la Braşov, I. L. Pic îi scrie lui Aurel Mureşianu4:
Pe

se afirmă

d e c ă rt ura rii pa.t r ioţi români ş i cehi .

2

M ircea Băltescu , Dr . Aur e l Mureşianu ş i Gazeta Transi lt•anie i , în 130 de ani de la
Gazetei de Trans i lvania , Braşov , 1 97 1 , p . 1 2 1 ş i 140.

apariţia
3

Ibidem,

p. 1 1 5-- ! 4 3 .

4 Toate documentele reproduse, î n original sînt scrise î n l imba germ ană

la Muzeul judeţean Braşov, Arhiva Mureşenilor.
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Prea stimate amice 5
lntors de 1 2 z i l e , fâră sd fi J>utllt pătnmde d in J>dca te j>ină in Maramureş, sint Încă şi
astăzi obosit şi extenuat în urma călâtor i e i ; cu toa t e a cestea am încercat potrivit prom isiunii
mele, să mă refer în artico l u l alăturat asupra celei mai importante probleme a cărei cercetare
şi răspunsuri multilatera le ar putea să dec idă defi n i tiv asupra continuităţi i contestate a româ
ni lor în nordul Dundr i i . ln afirma ţ i ile m e le m-am rezumat nmn a i asupra ac estor probleme deoa
rece tocma i aceasta este chestiunea cea mai arzătoare şi c e le la l te se vor rezolva de la sine la
eventuala întemeiere a unei societăţi istorica-arheo log i c e . Dacă d v . b ine�·o iţi să t ipăriţi cele
alăturate, potrivit Înţelegerii noastre , rog ca în exemp lare le de schimb către ziarele româneşti
din Trans ilvania şi Ungaria (pasag i i le) să fie s u b l in ia te cu creion co lora t ş i să menţionaţi ca
acestea să fie tipărite ca în caz că intr-adevăr vor găs i aten ţ i e , această a tenţie să se bucure
de o cît ma i largă bază .
Dacă într-adevăr vor fi găs ite morm inte v e c h i în regiun i le de munte, mă voi strădui să
vin din nou în vacanţa v i i toare , pentru ca să pot participa la d eschiderea morm intelor, unde
cunoştinţele mele de arheo logie slavă şi in parte şi a celei romane ar putea fi de fo los. Dacă
s-ar ma i primi însă a l te informa ţ i i , aş dori să le fo losesc, desigur c i tîndu- l pe autor, în noua
mea prelucrare asupra problemei l i t i g ioase şi de aceea am nemodesta rugăm inte de a m i se
trimite din cind în cînd tot ce a ţ i j>rim i , într-un p li c ne timbrat la Praga , cu care ocazie mă
oblig să restitui materialul duJ>ă ce l-am studiat. Dumneavoas tră trebuie deci să-mi iertaţi această
nemodestie a mea, deoarece eu astăzi sînt angaiat cu numele m eu în cauza d v . naţională şi
in consecinţă de a i c i şi i nteresul nostru comun .
ln curind voi fi pe deplin ocupa t . Am prom is să livrez revistei 11oastre "Ost-·eta" o schiţă
de călătorie care să cuprindă o imagine de ansam blu asupra v i e ţ i i româneşti . De asemenea,
trebuie să trim i t un raport asupra materialului s lavon pentru revista muzeului boemian, ceea ce
vreau să săvîrşesc în timpu l cel mai scurt, ca apoi să pot iarăşi lucra la prob lema românească.
Cu privire la prima lucrare va trebui să vă molestez ca să-mi indicaţi în modul c e l mai amical
care sfnt purtător i i naţiona li de cuvînt şi conducătorii dv. in Transi lvania şi Ungaria impreund
cu o scurtă caracterizare şi menţionare a stării acestora . Un extras t ipărit (separat) il veţi primi
u lterior (urmează să apară din ianuarie) . Mă gindesc cu mu ltă bucurie la timpul petrecut fn
Braşov care o să-mi răm înă mereu în p lăcută amintire. Rog respectuos a transmite tuturor cunos·
cuţilor mei, mai cu seamă însă fam i liei d v . preţuite , fn care am găsi t o a t î t de amicală primire ,
apoi tovarăşi lor mei (din excursie - n .n.) de pe P iatra Mare, domni lor colegi B irseanu , G lodariu
ş i Nastasi salutările mele cele mai cordia le ; domnului profesor G lodariu remarca specială că
vocabularul mi-a dat deja mult de furcă .
Cu cea mai sinceră dorinţă ca scurta noastră cunoştiinţă să se dez••olte prin intermediul
interese lor noastre comune, semnez cu deosebită stimă al dv. devotat
Dr. 1. L. Pic!

Praga 1 / 10 1 883

Gerstengasse 7

În artJicolul puibloca:t sub titlul "0 sc n so a re

n ale" 6 la care �

referă în

in interesul

I sto n ei

naţio

.9crisoarea de mai sus, savantul ceh, arătî nd moti

. . . lipsa
de izvoare pozitive istorice despre istoria icea rmai 'veche a românilor a fost ,un
rău, care totdeodată fu cauza :că -se născură atîtea .teorii 1nouă despre această
temă care mai mult .încurcară ,obiectul .chestionat, decît au \contribuit .la lămu
rirea lui. . . sînt astăzi încă destui necredincioşi cari sau din cauze uşor de pri
ceput naţionale, \Sau \În urma scr.upulelor ştiinţifice, 'neagă 'adevăruJ luminat
sau îl trag la îndoială şi de aceea este necesar de a afla un argument maz
vele care I-au dus la cercetarea trecutului nostru, spune in continuare:

5

Arhiva Mureşenilor, nr. 3 149.
nr . 1 20 din 14/26 oct. 1 883 .

8 "Gazeta Transilvaniei",
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pipăit pentrru stabilirea sau descălicarea cea mai veohe IŞi pentru continuitatea
românilor În nordul Dunării . . . Mai :rămîne lnumai un stngur drum pentru a
putea găsi argumentul dorit, adică de a striga morţii :d,in morminte ca să măr
turisească despre trecutul poporului rromân. . . nouă lne Prebuie tU1l român neaoş
din secolul III-XIII ,pe .care să-l putem .pipăi ,şi toare :cel ipuţin pentru -cei
iniţiaţi ar vorbi o limbă Înţeleasă. Drumul care tduce la \scopul nostru 1ni-l
poate arăta numai arheologia . . . " . În continuare, savantul ceh dă indicaţii de
modul în care aceste cercetări p ot fi întreprinse, fădnd apel la toţi aceia care
întîmplător ar da de asemenea urme. După ce descrie care anume relicve sint
de aşteptat să se găsească, el delimitează şi teritoriul în care este de presupus
c ă .se vo r găsi, şi anu1111e : . . . de o parte Munţii Banatului pînă la Munţii Bi
hariei către miază-noapte, iară spre ,răsărit �poate ,pînă la Făgăraş şi de altă
parte, partea norcbică a Transilvaniei şi Maramureşului. ln aceste ţinuturi mun
toase trebuie să se afle 1şi mormintele ale rnaz vechi ale românilor (românii
Încep ,după căderea Daciei)" .
Dar smdi•ul icst:oDic nu trebuie să se rezurme l a aoît, SlPune savantul ceh
arăuîn,d în c o ntinu a re itnportanţa oerlcetări,lor pri,vinld uop on imia, datinile, obi
ceiurile, tradiţiile, festivităţile (semnalează o serbare la care a asistat pe Mun
tele Gea•hilău şi altele care ştia că se ţin la Sinaia, Haţeg, Muntele Găina şi în
Munţii Bi,h ariei). De asemenea, pune pr·ohlema stud1ui1ui cotnp a rativ al limbii
şi eXJpresiiJor, apoi c eroetă ri le antmpologitce şi, în sf<Îrlşi,t, cele fo1dorice. In
închei ere, pr·etconizează înfiinţarea unei "asoci'aţiuni i'storioo-ar1heologiice" care
•să cerceteze, să coondoneze şi să pre1Ule reze ş t ii n ţ1rfilc arceste date.
Desigur că rearcţiile presei guvern armentale alll foSlt inev,i:tarb ile şi atunci
l. L. Pic îi scrie din nou lui Aurel Mureşianu:
"

Prea stimate amice1
Mulţumesc pentru amabila publicare ; ar fi numai de dorit însă ca , cuvinte le să cadd
fertil şi noi să primim pînă la primăvara •Ji itoare cit ma i multe rapoarte : mă stră·
duiesc acum mai mult ca oricind să scot un "afurisit" de bătrîn rcmân d in momdnt şi sper cd
aceasta nu ne va scăpa.
Chestiunea se desfăşoară la înaltă tensiune . Povestea : dacă public eu ceva, in Ungaria
apar artico le de fond ; dacă se publică ceva împotriva mea din nou apar articole de fond in
ziare ; în orice caz este o ştiinţă care pătrunde in viaţă şi anume destul de vioi. Felul cum am
făcut în ultimele 2 săptămîni din nou circuitul prin ziare , probabil vd este cunoscut ; am primit
in mină numai citeva din acestea intre care frivola tratare a lu i Hunfalvy privind a 2-a mea
lucrare . Nu sînt dispus să răspund printr-o polemică, ci voi lăsa să apară un supliment sau o
anexă la cele două tratate ale mele şi sper că voi putea incepe deja luna aceasta lucrul. Desi·
gur am pre lucrat deja mult material pregătitor şi sper, intrucit acum deja cunosc armele inami·
ţ>e />ăm i nt

7 Arhiva Mureşenilor,

nr.

3 150.
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eulu i , că eu cu s iguranţă vo i putea ajuta istoria românească şi s lavă din Ungaria , precum şi
dreptu l de stat a l ambe lor (naţiuni -� n.n.).
Î n aşteptarea că v o i primi în curind ceva îmbucurător d i n partea dv. salutînd cordial
pe toţi cunoscuţi i , semnet cu deosebită stimd a l dv. devotat

Dr.

I. L. Pic

Praga 3 / 1 1 1883
P.S. Pentru Domnul Dr. G lodariu o îmbucătură deosebit de apetisantă : Hunfa lv:y mă
provoacă să-i dau măcar o singură denumire romdnească de loca litate pînă în anu l 1437 î n
Ungaria ; mie întîmplător m i -a tre cut prin minte numai Szatmar Nemeth (sec. XI) (Satu Mare
--- n.n.), voi mai căuta ; n-ar strica însă dacă s-ar strădui do i , că patru ochi văd mai mult
decît do i ; rog a i se transmite aceasta împreună cu salutul meu cel mai cordial.
Pentru o bună frdţie de arme, a l dv . ,
Pil

Î n perioada u11mătoarc, din care nu s-a păstrat core51pondenţa cu Aurel
M u reşi a nu, savantllll ceh îşi continuă St·Uidiile şi ceJ'Icetările sal•e privind popo
rul român, ajllmgJÎ·llid în 1 886 să Întretprin1dă primul, săipătJun arheologice pe
baze şti�nţificc pe dca:lu•l Ş-prcn�hi din Braşov. Gu totul dată uitării, această
inaugurare anheo1o,gid Întrt!!prin�să de savantUl! ce� va fi continuată de-abia
după trecerea a •multe decenii de către Julius Teutlsoh şi a1poi În 1 936-1 937
de către Muzeul Sătsesc al Ţării Birsei. În faţa pericolului dispafliţiei totale a
aceswi deal braşovean ex.ploatat de o carieră de piatră, în anii 1 956 şi 1 95 7
Institutul d e arheologie a l Academiei a efectuat săpături d e salvare, publicind
şi un raportB. La acea dată însă 2/3 din vestigii erau de acum distruse. Fapt
regretabil, faţă de care constatările consemnate de 1. L. Pic prezintă un inte
res şi mai mare, în acel timp dealul fiind încă intact. lată referatul său
înaintat magistratului (primăriei) din Braşov la 27.VII.1886:
Prea .cinstită primărie a oraşului Braşov9
Îmi permit să rezum rezultatul cercetărilor arheologice a va lului preistoric de cetate de pe
dealul Şprenghi din Braşo v , în următoare le : .
Va lul preistoric de pe dealul Şpren ghi, situat mai sus de biserica Sf. Bartolomeu din
Braşov (Braşovul vechi) se prezintă ca un val c ircu lar cum se găsesc de acestea pe dealuri sau
coline de formă conică mai ales în ţări slave. Valul propriu-zis de pe vîrful dea lului, măsoard
în circumferinţă 1 90 de paşi , coborînd brusc din partea exterioară spre interior cu un parapet
modest care (în tot cazul) este conservat numai parţial. Spaţi u l in terior al t•a lului cetăţii a suferit
probabil î n decursul timpului unele transformări prin lucrările de împrejmuire sau alte opera
ţiun i . Spaţiul interior este despărţit de valul cetăţii în partea nordică şi estică printr-un şanţ
şi indică proba b i l locul unde s-a aflat c lăd irea cetdţii. Aproximativ cu 2-2 1 /2 (paşi) mai jos
pe panta dealului se gdseşte a l doilea va l , c e l extern, în c ircumferinţă de 300 paşi, î ntestrat
în partea de sud cu un parapet de asemenea din păm î n t . A ic i , în partea de sud a fost intrarea
înzestrată după toate proba b i l ităţile cu un turn (de lemn) , tot aşa cum se poate conchide cu
destul de multd siguranţă şi existenţa unui parapet din lemn pe acelaşi :tid ca la valul de sus,
probabil ici colo apăra t prin turnuri .

8 A . D . Alexandrescu şi N . Constantinescu, Săpătur ile J c sa lvare d e p e dealul Şprcughi,
în Materia le, VI. 1 959, p. 667-676 .
• Arhiva Mureşen ilor, nr. 3 15 2 .

https://biblioteca-digitala.ro

758

CONSTANTIN NASTASI şi MIRCEA GHERMA�

La săpăturile din 22.VII.1 886 s-a executat întîi străpungerea va lulu i , în prezenţa d - lui
primar, care s-a dovedit după cum trăda înfăţişarea sa exterioară ca un val de pămînt. In
acelaşi fel , tot în prezenţa d - lu i primar a fost săpată în partea sudică a spaţiului interior o
groapă în care s-a dat foarte curînd peste păm înt amestecat cu cenuşă şi fragmente de vase.
Mai tîrziu s-au găsit ş i oase de an imale domestice (coaste şi femururi) . In total s-a săpat în
nouă locw i d i n interiorul cetăţii pînă s-a dat de stîncă ; în opt cazuri s-a repetat acela ş i lucru ,
s-a găsi t pămînt amestecat cu straturi de cenuşă în care erau fragmente de vase, oase de ani·
ma le, bucăţi de pămînt ars. Fragmentele de vase aparţineau : a) unor vase nearse făcute cu m îna
l iberă şi folosite la foc (pentru gătit) din argi lă precum şi din argi lă amestecata cu p ietriş ; mai
departe erau fragmente de vase arse şi nearse executate la roată care pot aparţ ine seco lului al
XI- lea ; b) bucăţi de păm înt ars cum se găsesc în locuri unde a ars un foc , ca şi bucci ţ i care
au fost supuse unui foc i ntens ; c) oasele de animale aparţineau unor animale domestice (oa ie,
viţel etc.) ; d) oamenii au ştiut să povestească că la poa lele dea l u lu i de păşune lîngă fa bricii,
s-au găsit cercei şi inele d in argint. M a i tîrziu n i m i c . Rezu ltatul acestor săpături confirmă COli·
statarea de la prima vedere ş i se poate sta b i l i cu depl ină s iguranţă : q a lu l de Jămînt amintit
este un val de cetate cum se gdsesc în reg iun i slave , e l ajwrţine seco le iGr V I I I -- X I - X I I . Oma
mentu l t ipic în valuri de pe fragmentele de vase, cum se găsesc în mod frec..ent în regi11 n i s lat·e ,
nu s-a găsit, deoarece s-au găsi t numai accidental fragmente d i n t•ase , însă u11 e le fragmente
de vase executate cu roata sînt asemănătoare acelora care În mod obişnu i t erau împodobite cu
ornamente în valuri ; poate că se vor găsi odată întîmplător, ori în va lul cetăţi i , ori În morminte le
de a lă tur i , obiecte din fier, care vor confirma aprec i erea preHntă . Am intitul va l de cetate era
deci în secolul VIII-X I-X II prima cetate şi anume o cetate foarte pu ternică şi eu n-aş om ite
să spun chiar principala cetate a Ţări i B Îrse i ; români i î i spun pînă astă� i "cetate t•echia" . Taru
Bîrsei a fost înainte de emigraţia popoarelor, dacă nu cumva ş i ma i îna inte , sigur însă d in seco lul
a l VI-lea, locuitd de s lavi, ceea ce dovedesc nu numai mărtur i i le istorice ci şi nomenclatura
ţării1 0 • Rîu l Borza este cuvîntul stricat Bodrog care denumire apare ş i în nordul Ungariei ; de
asemenea şi citeva pîraie poartă denumiri slave ; cu prilejul unei excurs i i pe Piatra Mare am
aflat de la ghidul nostru că mai multe dealur i , ale căror nume mi l-am însemnat insd acum nu
mi le amintesc, poartă pînă astdzi denumiri slave . Brasso , în lim ba slat·ă , Braşov , este sinonim cu
Eperies - Braşov - Prjosevo, d i n nordu l U11gariei (Tot aşa ş i a lte loca lităţi poartă denumiri
slave : Sochodo l , Bran (Tarzburg) etc.) ; şi cum nu Îl1cape n i ci o î11doială că ţinutul din nordul
Ungariei de la Saros a purtat numele u n e i comunităţi slaw a Bodrei lor aşezate a ici, tot la fel
este cazul şi cu Tara B îrse i - Burzenland - - care a păstrat denum irea de Bodrei pînă în ziua d.e
azi ; valul de cetate situat deasupra biser i c i i Sf. Bartolomeu era Îll timpul acesta cetatea principală
a Bodrei lor. S lavi i nu au fost colonizaţi dens ; vec i n i i lor au fost romGi'n i , care în vîltoarea mi
graţiei popoarelor s-au retras în munţii care j>oartă at>roape exc lusiv Home!lclatura românească şi
anume populaţia formată d in romani şi daci roman izaţ i . Cu aşezarea sla v i lor, m igraţia popoarelor
a luat sfîrşit (sec. VI) pentru aceste ţări ; româ n i i coboard în timpul acesta din munţ i şi as imi
lea:�;ă cu timpul e lementul slav. Spre sfîrşitul secolului X XI e lementul s lav m fi fost asimilat,
adicd absorbit, instituţ i i le slave însă au rămas. Aşa pro/5abil ş i cetatea Braşot• , ad ică valul de
cetate astăzi situat deasupra b iseric i i Sf. Brzrtolomeu, pr in aHalogie se poate presupune că inci!
de pe atunci era ca o suburbie trecută în stăpînirea român i lor . trecere pr incipală spre Dunărea
de jos, în consecinţă prilej pentru comerţ. Cind ord inul cat•a leri lor (teutoni - n .n .) şi odată cu
ei coloniştii germani au pătruns în ţară , obţinură ei şi pri v i legiul pentru Braşov , aşezare deja
existentă, probabil chiar infloritoare (cazu1·i sim i lare intr-un număr imens) datorită cărui fapt
romdnii au fost respinşi dar nu izgoniţi din ţară. No i i co lonişti au denumit noua aşezare Kron·
stadt insd privilegiul lor era pe numele vechii aşezări Braşovia şi mereu a fost reinnoit pe
acelaşi nume, denumirea veche menţinîndu-se pe lîngă cea nouă pînă în ziua de astăzi .
Vechea cetate Braşov de căzu deoarece ea faţă de nou l n:od de fortificare din seco lul X I I
a aşa-numite lor oraşe înconjurate cu ziduri ş i·a pierdut importanţa . Dar cu toate că vechea cetate
slavo-rorndnd a dispărut , totuşi s-a m enţinut con�tiinţa că numa i acela este stăpînul ţări i care
deţine şi fortificaţiile universa le şi acestei conştiinţe i-aş atribui eu obiceiul de Paşti care s-a
1 0 Î n problema slavilor pe teritoriu l nostru , I.L . Pi� rămîne tributar unu i stadiu încă
insuficient aprofundat al cercetăr ilo c , de unde rezultă unele erori în aprecierile sale. În această ,
problemă, ve:i C. D1 i �·y:iciu , M . Constantinescu şi Ştefan Pascu , lstoriu Româ n ie i -- Compendiu,
Bucureşti, 1 969, p. 9-!-96.
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fJăstrat la Braşov şi anume că î n faţa români lor care se intorc de la sărbătoare d in munţi se
obişnuia a se inchide por ţ i le ca temerea că ar exista o prooro c ire , că dacă români i ar reuşi
odată ca întorc indu-se de la sărbătoare sJ intre prin poarta desc h isJ şi să înconjoare că lare de
trei ori sfatul oraşu l u i , a tunci e i ar deve n i d in nou stdp i n i i oraşu lu i .
Prof. dr. 1. L . P il

Braşov , 27 .VII . 1 886 .

Ziarul genman "Kron!>tădt·er Zei:oung" ca re apărea la B ra şov 1 1 rf!p roduce
fidel constatările făcute de 1. L. Pic in referatul î naintat magis-tr at ului , înso
ţiroclu-1 de o scurtă in t rodLnce re în care se arată me ri tele acostu i s«want pe tă 
rimua anheol10giei, dar p ălst r înd reZ'erve semnifica-ti ve cu privire la wnduzii,le
sale pe care le consideră " foarte îndrăzneţe şi arbitrare " 12.
La aceasta savantul ceh îi scri e lui Aurel Mureşianu la 1 3 .VIll . 1 8 8 6 :

Prea sDimate .amice 13,
Prim i t Kronstad ter Zeitung cu mu lţum i tă . Dom n i i să tot vină cu înţe lepciunea lor ; pentru
cazul că se pub lică ceva în Kronstadter Zeitung şi d v . m i -o trim i teţi atunci voi trim ite de îndată
un răspuns pentru Gazeta dv . P lec m i ine în Bu lgaria iar săptămîna viitoare spre Moldova.
Cu multe salutări al Dv.
Dr. 1. L. Pil

BucurPş t i , 1 3 .Vll1. 1 886

Cea de-a cincea s-cr r, o a rc p ălstra•t ă 14 a:;te da t a tă mult rnai tîrziu, în
l 8 .II.1 892 şi este u nm a re a vizi'tei pe care d r. Aurel Mureşianu a făcut-<o la
Pr<l!ga. In continu a rea a �tiunii dmă ,pentru st rîngerea l-egăturilor romS.no-cehe,
dr. Aurel Mu reşianu o rganizează în anul 1 89 1 cu ocazia Ex.poziţ iei J·ubiliare
din Praga p l ec a rea unei .delegaţii a românilor tra111si-l văveni condusă de e l .
ViZ'ita a decurs sub s-emm�l soli,da rităţii Luptei p en t ru exis:cnţa n aţional ă a celor
două popoare şi a fos•t prilej ul u no r m ani-f,cst a ţii c,u un putern ic ecou politic .
Marele o rga n ce!1 " Narodni Lis-ty " 11 scrie, sub t i tl u l "Sol·�d!ari-tatea celor asu
p ri ţi " : "N-a fost nilo�de.Julln grou de a ne Înţelege cu reprezentanţii românilor
deSlpre sit-uaţilunea po•litid p rCi�'lll111 şi daS!pre scopuri le comune aJle lucrării po
liti,ce. . . naţionalitatea română se <l!pără în con tra pieiri'i politi(:e şi în contra
pieirii l imb i i salle, j er ufindu - şi toate puterile. Acestor am en i nţ ă l'i şi strJmt1orări
a na ţi.u ni i sale le-a dat CX!prasiune oa,pencle nostru mult onorat dr. Aurel Mu
reş i anu . . . A ne Înţd-::ge şi a ne spri j•i ni întroola'ltă, aicc as.t a să fie În timp u l
serios d e faţă deviza tuturor n.1ţiunilor a1mprite d i n monal'lhie" .
11

Nr. 1 8 1 /9. Y l l l . 1 886.
Î n original : "hochst gewagt und Wiellkiirlich" .
13 Arhiva Mureşenilor, nr . 1 2 . 0 1 5 .
H Arhiva Mureşenilor, nr. 3 1 5 1 .
n Cf. ,.Gazeta Trans i lva n i e i " , număr jub iliar, l ll38- 1 908 , p . 1 2 9 .

12
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Rea1cţiunea pres•ei guvernamentaQe este veh�mentă. "Pester Lloyd" organ
o fic i al se auN)dema·scă, arăclndu-şi indignarea pentru că nu s-au lu•at mă,suri
de interzi•cere a acesvei vizite înoheia'tă cu o alianţă româno-cehă bazată pe
frăţi�tate, continuî111d apoi n aiv: "Vis.ul de ferderaEzare, aJc.easta e toată istoria,
a-cerSlJa e elernent.uJ. în care au trebuit să se înuilneasd Dr. I--Iero1d şi Dl. Mu
reşlanru pent11u ca imediat să se î n�leagă 16.
Împreună cu un alt mare fil,oromân, Urban Jarn ik profesor de roma
a cărui lulligă coreJ9ponidenţă cu dr. Au
nistid ta Uni,veiiS'itatea din Praga
rei MureşianiU constituie un ah c api•uo l însemn!a't aii rel a.ţii'lor romano--'Cehe,
unul d n i p ri nci pal ii amfitrioni ai delegaţiei române a fost 1. L. Pic care în
ace a s tă ultimă scrisoare p ă s trată îşi exprimă deosebita satisfacţie şi mulţumire
pe care i-a pri lejuit-o vizita românilor preoum şi totala sa adeziune la lupta
şi princiopii1le ,politice ale acestora.
Aflat printre pionerii prieteniei româno-cehe, 1. L. Pic rămîne în istoria
noalstră şi .ca unul din a;cei oameni dezinteresa.ţi care şi-au pus ştiinţa lor în
slujha cauzei di'epte a poporu l ui român.
"

,

-

18

Ibidem , p. 130.
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F i g . 1 . Dr. Aurel M ureşianu ( 1 84 7- 1 909).

Hg. 2. Vasile Glodariu ( 1 83 2- 1 899).

Fig. 3. A ndrei B lrseanu ( 1 858- 1 9 2 2 ) .
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Fig .

4 . Lazăr Nastasi ( 1 8 4 5 - 1 902).

F i g . 5. Casa Mureşen i lor d in Braşov 
astă z i muzeu memorial !_ locu l de în
tîln ire a intelectual ilor român i şi ceh i .
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Fi g . 6 . Delegaţia românilor ardelen i la Expoziţia d in Praga

Jarnik şi dr. Aurei Mureşianu .

( 1 89 1 ) - în centru dr. Urban

. ... ·· �

Fig. 7. Lucrări ale istoriculu i ceh, I. L . Pic.
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Fig. 1 1 . FacsimUe ale scrisorilor lui I. L. Pll!
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1. L. PIC, EIN GROSSER FREUND DER RUMXNEN
(ZUSAMMENFASSUNG '
I . L . Pif ( 1 84 7 - 1 9 1 1 ) ein bedeutender Archiio1oge, Professor fiir Geschichte an der Prager
Universităt, ein grosser Freund der Rumănen, hat eine reiche w issenschaftliche Tatigkeit zum
Thema "Herkunft und Rechtsans.>riiche des Rumăn ischen Volkes " . entfaltet. In seinen Arbei.
ten bekămpft I. L. Pic die Theorie von Roes\er zu welchem Zweck er auch mehrere Stud iene
reisen in von Rumănen . bewohnte Gebiete unternah m, und h istor ische, archăologische, an
thropo\ogische und ethnographische Forschungen betrieb.
Eine dauerhafte Frei mdschaft, die auf den po litischen und sozia len lnteressen des tschech i·
schen und rumiinischen Volkes fusst, verbindet ihn m it Dr. Aurei Mureşianu, den er in Braşov ,
besucht, und mit dem er einen langj ăhrigen Briefwechse l unterhiilt. (In Mureşianus Archiv
werden zur Zeit noch 5 Dokumente aufbewahrt.) Durch sie erfahren wir, dass I. L . Pif cler erste
W issenschaftler ist, cler auf dem Gesprengberg in Braşov die ersten Grabungen durchfiihrte
lhre Ergebnisse werden in einem Bericht von grossem lnteresse festgehaltcn (vollstăndig w iederge
geben), der eine archăologische Premiere bedeutet, jedoch in der Fachliteratur nicht erw iihn
wird. (Zum besagten Zeitpunkt war cler Berg noch intakt, heute ist er durch einen Steinbruch
zum grossen Teil abgetragen).
Zu den Pionieren cler rumănisch-tschechischen FreU J dschaft zăhlend , bleibt I. L . Pic
einer der Mănner in unserer Geschichte, cler �ei ne Kenr tn isse der gerechten Sarhe des r•J·
mănischen Volkes w idmete.
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de NICOLAE ILIE
Este unanim recunoscut că Astronomia este- una din cele mai vechi ştiinţe, de unde şi
concluzia că istoria acestei discipl ine de-sch izătoare de orizonturi noi este nu numai foarte În·
depărtată, ci ş i extrem de complexă. Începuturile ci se pierd î n negura vremurilor, prin urmare
a avea o istorie a astronomiei care să cuprindă integral paşii parcurşi de omenire pma m
prezent, în etapa înfăptuirii visului milenar al omului, desprinderea de pe Terra şi cercetarea
experimentală a corpurilor cereşti învecinate, care să merite a fi citită pentru frumuseţea ,
valoarea informaţiilor date ş i utilitatea lor n u este, aşadar, un lucru uşor d e realizat . O
istorie a astronomiei, chiar dacă va fi scrisă, ar trebui să întrunească efortul conJugat al unui
numeros colectiv de experri şi oameni de ştiinţă de d iferite specialită�i, şi ca întindere ş i
conţinut, a r fi probabil o operă mult prea voluminoasă. Dar, şi această amplă lucrare a r fi
o operă cu caracter strict informativ, de consultat numai pentru lămurirea vreunei probleme
speciale, nu o carte care să prezinte într-un limbaj comun istoria zbuciumată a acestei
ştiinţe care a constituit şi constituie arena unor ascuţite confruntări şt iinţifice şi filozofice.
În lucrarea de faţă este prezentată sumar o filă

a

acestei istor ii, o contribuţie a marelui

învăţat Cristophor Clavius în domeniul astronom iei, mai precis la descrierea , construcţia şi
utilizarea diferitelor cadrane solare, instrumente necesare în vremuri îndepărtate la introducerea
unui timp legat de m işcarea aparentă : Soarelui pe bolta cerească.
Realizările astronomiei specifice evului mediu , epoc ii de contracţiune şi de stagnare în
care ştiinţa era încă profund ancorată în teologie, pînă în perioada Renaşterii nu au fost extrem
de bogate ; ştiinţa medievală în ansamblul ei trebuie considerată mai curînd ca sfîrşitul şi nu
începutul unei mişcări intelectuale efervescente. Dar cum ştiinţa istoriei nu stă pe loc , este
lesne de înţeles că în acest răstimp s-au produs fapte noi, s-au dat no i interpretări fenomenelor coil·
mice, au fost culese noi date ş i s-au înfăptuit paşi uriaşi în cercetarea şi cunoaşterea lumii
extraterestre. Noile realizări ale ştiinţei şi tehnicii contemporane, mai ales în domeniul zboru
rilor cosmice a echipajelor umane nu sînt decît expresia forţei cu care cercetarea ştiinţifică ,
gîndirea creatoare, rezolvă problemele cele mai spinoase, fascinante prin ele însele şi de folos
multilateral întregii omeniri. Ca şi pînă acum, în formarea viitorului lum ii, ştiinţei - ca forţă
de producţie - îi revine un rol hotărîtor , acela de a descătuşa inepuizabilele energii creatoare
ale omului şi a transforma formele tradiţionale ale gîndirii în elemente noi care anunţă şi pre
gătesc viitorul .
* Opera l u i C. Clavius s e găseşte printre
Bibliotecii municipale din Braşov.
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1. Date biografice . Opera
Christophorus Clavius, matematician german, s-a născut în anul 1 5 3 7 la Bamberg şi a
decedat la 6 februarie 1 6 1 2 la Roma . Numele lui de fam ilie a fost In început Schlussc l , ceea
ce înseamnă "cheia" ş i pe care 1-a latinizat în Clavius, provenit probabil de la latinescul c lavis
ce înseamnă tot " cheia" (semnul puterii, al stăpîniri i şi al autorită{ii).
A studiat la Coimbra , unde în anu l 1 5 96 a ş i observat o eclipsă de Soare despre care
spune că a constituit un fenomen ceresc de o rară frumuse{e şi importanţă , menţionînd chiar
că intunericu l a fost atît de puternic încît nu vedea pe unde să umble . A activat 14 nni ca pro
fesor de matematică la Colegiul iezu iţ ilor de la Roma , întrucît a intrat şi el în ordinu l călugă
resc apusean, intemeiat de către lgna{iu de Loyola la 1 5 3 - L Pentru cunoştinţele sale d in do
meniul matematicilor şi astronomie i , cît şi pentru meritele deosebite in activitatea d idactică
şi de cercetare sau elaborare a unor lucrări origina le, a fost apreciat şi se bucura de o mare
reputaţie. Preocupat serios de ştiinţă şi progresele e i , a reuşit să aducă o im):ortantă contribuţie
cu lucrări originale la pt opăşirea matematicii şi astronomiei , muncind fără preget şi dezin·
teresat în scopul formăr ii semenilor să i . De fapt el a fost supranumit, puţin cam exagerat,
"Euclid al secolului al XVI- lea " .
Alăturîndu-se din plin mişcării ştiinţifice d i n perioada primelor revoluţi i burgheze (1 5401 650) , el vede importanţa şi fundamentu l rea list-ştiinţific al cuceririlor vrem ii şi propagă ideea
conform căreia este mai uşor să cîştigi sufletele oamen ilor spr ijinind ştiinţa, decît făcînd opo
ziţie fluxului novator a 1 acesteia . Ideea este acceptată de Soc ietatea ie1uiţilor d in care făcea
parte şi cardinalul Cr istophor Clavius şi orientată în sensul de a contribu i chiar la răspîn
direa unor cuceriri ale astronomiei de observaţie, întemeind unele observatoare în India ,
China şi Japon i::l , vegh ind în acelaşi timp cu precauţie şi atenţie ca ştiinţa propăvăduită de
ci s:i nu aibă vreun efect dăunător asupra religiei. Evident, astronomia dP. observaţie a fost fo
losită de ei :n spt>cial în scopuri calendaristice ş i astrologice, deoare�e era singura ştiinţă în
care erau necesare observaţii, calcule ş i pronosticuri sigure. Constatindu -se că de la introducerea
corecţiilor vechi ale ca lendarulu i de către Iu lius Caesar , au mai fost săvîrşite abater i numerice
şi chiar religioase privitoare la echinocţiu! de primăvară , papa Grigore al XIII-lea a constituit
o comisie astronomică cu m isiunea de a realiza reforma ca lendarulu i . Ace�s�ă comisie astrono
mică papală , condusă de Clavius, comentatoru l lui Sacrobosco şi al E lementelor lu i Euclid ,
nu a avut o m isiune prea grea însă în a arăta eroarea ce se făcuse pe vremea lu i Iulius Caesar
şi a prezenta propuneri de îmbunătăţire a calendarulu i .
Împreună cu Egnatius Dante ş i c e i doi fraţi Giglio (latinizat În Lilius) Clavius trece la
reformarea calendarului, primind un substanţial ajutor d in partea bibliotecarulu i de la Vatican ,
Aloysius Giglio, care s-a gîndit la o formulă simplă de corecţie. A fost de fapt tocmai regula
atît de cunoscută astăzi că la fiecare patru ani este un an bisextil cu excepţia anilor seculari
1 700, 1 800 , 1 900 ; dacă însă anu l secular este un multiplu de 400, atunci el devine an bisextil.
De aici rezultă că în patru secole se om it trei ani bisextili, ceea ce aproximează suficient timpul
pentru nevoile cotidiene.
Sinodul din Niceea a autorizat propunerea de reformare a calendarului, iar Papa Grigore
al XIII-lea a emis o bulă papală prin care se impunea principilor să folosească calendaru l co
rectat încă din anul l582. Evident, au fost mu ltiple opoziţi i , mai ales d in partea unor principi
protestanţi, care n-au vrut să ţină seama de bula papală ce "ordona" reforma. Clavius rAmine
vestit şi prin faptul că a fost conducătorul comisiei de astronom i pentru reforma calendarulu i ,
reformă p e care o prezintă î n lucrarea : "Calendar i i romani Gregoriani explicatio" , publicată la
Roma în 1 603 .
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Ca profesor şi om cu multiple preocupări îndreptate spre îmbogăţirea patrimoniului ştiinţei
căreia i se dedicase cu respect şi veneraţie, a contribuit nemijlocit prin valoroasele sale lucrări
ş i origina litate la elucidarea şi clarificarea unor spinoase problem e . Este preocupat de conţi·
nutul Elementelor lu i Euclid (încercînd chiar o demonstraţie a postulatulu i dreptelor paralele),
de noul procedeu al lui Leonardo Pisano, privitor la adunarea şi scăderea fracţiilor, de studiul
poligoanelor stelate, de descrierea cadranelor solare pe baze geometrice, de indreptarea calen
darulu i, ca şi de comentarea riguros fondată a unor lucrări de astronomie.
Cu toate că a fost un mare învăţat, el nu a contribuit în măsura capacităţilor de care a
dispus la dezvoltarea astronomiei, poate chiar din cauza îngrăd irilor bisericeşti ş i a credinţei
că este imposibil ca Pămîntul să poată efectua simultan mai mu lte m işcăr i : de rotaţie în jurul
axei sale şi de revoluţie in juru l astrulu i centra l-Soarele, aşa după cum susţinea Copernic.
Om de o surprinzătoare energie, an imat de dorinţa realizăr i i unor lucrări valoroase, ş i-a
dedicat intreaga viaţă nu numai profesiei sale ci, cu preţul unor mar i renunţări, cercetării şi
investigaţiei ştiinţifice, oferind posterităţii "Opera mathematica quinque tomis distributa" (Mo
guntiae
1612
M A lNZ).
"Opera matematică" include şi descoperirile telescopice a le lu i Galileo Gal ilei, pub licate
de acesta în "Sidereus nuncius" ş i reprezintă o sinteză a următoarelor lucrăr i :
1 ) Euclidis elementorum - 1 5 74 (Comentari i referitoare la Euclid ş i Theudosiu) .
2) Commentatio in sphaeram Sacrobosco - Roma 1 570 (Comentarii l a sfera lu i Sacro·
bosco).
3) Gnomonices - Roma 1 5 8 1 (Cadrane solare).
4) Epitome arithmeticae practicae - Roma 1 5 83 (Scurtă expunere a aritmeticii practice).
5) Calendarii romani Gregoriani explicatio - Roma 1 603 (Expunerea motivelor reforme i
calendaru lu i Gregorian).
Prin publicarea operei sale, Clavius m ilitează pentru promovarea ştiinţei, luptă împotriva
obscurantismu lui, contribuie la înlăturarea cunoştinţelor empirice şi convenţionale caracteristice
evului mediu şi instaurarea unei ştiinţe bazate pe raţiune, exper ienţă şi o cercetare a legilor
care guvernează fenomenele din natură şi soc ietate. E l este unul din cei care se pronunţă in
favoarea întemeierii ştiinţei exclusiv pe raţiune, experinţă şi observaţie cît mai m igăloasă , com 
ple�ă şi diversificată. Nu a incercat să m istifice adevăru l ştiinţific, să denatureze concluziile ce
se desprind din cercetarea r iguroasă a fenomenelor din practică , ba mai mult, a interpretat
obiectiv realizArile şi cuceririle m inţii şi gîndirii omeneşti progresiste, fără însă a combate
tendinţa de a menţine credinţa şi aspiraţia spre m a i bine a oamenilor sub influenţa bisericii.
--

-

II. Despre gnomonice
De ce un Clavius a lăsat posterităţii o amplă lucrare asupra cadranelor solare ? Întîi , �or.te
din dorinţa de a sintetiza cunoştinţei� vremii referitoare la măsurarea timpului ş i descr ierea ca
dranelor solare, apoi ca manifestare a credinţei că demonstraţiile geometrice r iguroase aduc
o mare contribuţie la tehnica construcţiei şi eliminarea erorilor de măsurare. Aşa după c u m
menţionează în "Prefaţă la gnomonice" a urmărit să aşeze gnomonicele într-o "ştiinţă atît de
elegantă , plăcută ş i utilă pentru atîtea lucruri " , să descrie cadtanele solare după mărimea ta
bulari a vergelelor, dind demonstraţii geometrice corespunzătoare şi ,. învăţăturii comune" de
construcţie şi utilizare pentru d iverse !atitudini geografice. Evident, de la primul orologiu solar
ce se găsea la curtea regelu i Achaz, care a domnit în juru l primei olimpiade, adică 775 i.e.n . ,
pîni l a Clavius, aceste orologii a u suferit modificări esenţiale, construcţia lor făcîndu-se pînă
in secolul al XVII-lea ; mai tîrziu doar în scopuri decorative.
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Cadranele solare au fost folosite pentru determinarea m omentulu i z ilei; construcţia lor se
baza pe umbra lăsată de un stil (jalon, gnomon) pe suprafaţa pămîntu lu i ş i nu constituiau un
m ij loc continuu de indicare a timpul u i (ma i ales pe vreme noroasă şi în timpu l nopţii). Viaţa
şi activitatea omulu i se desfăşoară în funcţie de răsăritul şi apusu l Soarelui şi de aici necesitatea
introducer i i unui timp legat de mişcarea aparentă a Soarelu i pe bolta cerească . Succesiunea
regulată a zilelor ş i a nopţilor ne dovedeşte că Soarele este şi el supus m işcării aparente z ilnice.
Dar în afară de această mişcare Soarele mai participă şi la m işcarea aparentă anuală, care nu
constituie a ltceva decît reversul m işcăr ii adevărate de revoluţie a Păm întului în timp de un
an, în jurul Soarelu i, centru l dinam i c al sistemul u i p lanetar .
Pentru măsurarea timpului au fost construite d iverse tipuri de cadrane solare (cadran
orizontal cu vergea verticală, cadran solar ecuatorial, cadran universal etc .), pentru toate ma·
n ifestîndu-se grija nu numai pentru precizia m omentulu i z i lei dar şi pentru monumentalitatea
ş i eleganţa lor. Clavius descoperă , inventează ş i descrie matematic ca lea determinării timpului
local şi calculează meticulos elementele legate tabular de m işcarea astrulu i zilei, de mărimea
jalonu lu i , de latitudinea locului, de tipul cadranu lui solar etc. El încadrează în contextul
vremii, a perioadei de prelucrare a ştiinţei antice prin traduceri şi comentari i , o lucrare amplă
de sinteză şi originală contribuţie la teoria matematico-astronom ică şi tehnica construcţiei ca·
drelor solare. Astfel "GNOMONICES" - operă în care se demonstrează nu numa i cadranul solar
al orologiilor ci şi alte lucruri, care pot să fie cunoscute după umbra acului de la cadranul
solar ca descrieri geometrice - - vede lumina tiparulu i la 1 aprilie 158 1 în renum ita imprimerie
a lu i Francisco Zanetti d in Roma.
Î ntreaga lucrare a lui CRISTOPHORO CLAVIO BAMBERGENS I , este cuprinsă in 8
cărţi şi 664 pagini tipărite, avînd o prefaţă a autorulu i şi un Index al materialelor care sint
cuprinse în toată această operă -- 10 p .
Cartea

1 (p . 1

-

p . 140)

În această carte se demonstrează teoreme diferite cu scopul de a întemeia şi proba teore 
mele ş i construcţiile care se folosesc în cărţile următoare pentru descrierea cadranelor solare 
numite foarte simplu ş i sugestiv, orologii. Se descriu principalele puncte, d irecţii, plane ş i
secţiuni conice (pol , cerc vertical , meridian , ecuator , meridianul loculu i, paralelii zodiaculu i
ş .a.), cu a lte cuvinte se face o introducere în studiu l geometriei sferice pe baza analemate i
lu i Ptolemeu.
Cartea a 2-a (p. 14 1 - p. 292)
Cuprinde date privind tehnica relativă la calculul şi la construcţia cadranelor solare. Sînt
descrise unele instrumente pentru măsurarea timpu lu i , care fo losesc în acest scop , lungimea ş i
deplasarea umbrei faţă d e Soare a unu i jalon vertical (stylus). Î n cele 60 probleme şi tot atîtea
propoziţii sînt rezolvate , demonstrate ş i descrise cadranele solare (orologiile) orizontale, verti·
cale, ale meridianelor, cele echinocţiale.
Cartea a 3 -a

(p. 293 - p. 4 13 )

Prezintă aspecte a l e construcţiei cadranelor solare care s e îndepărtează (se abat) d e la
d irecţia verticalei locul u i sau de la planu l meridian al loculu i , înclinîndu-se spre orizont. În
această carte sint propuse şi soluţionate 48 de probleme ş i tot atîtea propoz iţ ii.
Cartea a 4 - a

(p . 4 14 - p. 446)

Î n această carte se dau preţioase recomandări referitoare la construcţia cadranelor solare
în funcţie de înălţimea polului deasupra orizontul u i (dec i în funcţie de latitudir.ea locului)
în cazul cînd polul coincide cu zen itu l , pre:entînd şi alte probleme practice ale miscării diurne,
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ca determinarea înălţimii Soarelui dup� umbra lăsată de gnomon, determinarea meridianei
!atitudinii locului etc.
Cele 14 probleme şi 14 propoziţii cuprinse în aceste pagini se ocupă deci de descrierea
orelor după latitudinea loculu i, în toate planele descrise în prima carte, utilizînd orologiile
astronomice orizontale , verticale, meridiane şi echinocţiale.
Cartea a 5-a (p. 447 -

p. 5 27)

Stabileşte modul de a lcătuire a unor tabele cuprinzînd înălţimea Soarelu i la trecerea la
meridian, pentru d iverse !atitudin i ale locurilor de observare ş i în funcţie de poziţia acestuia
pe ecliptică . Arată , de asemenea , cum se pot utiliza aceste tabele şi cadrane pentru stabilirea
timpului (orei).
Cartea a 6-a (p. 528

--

p . 574)

Se referă la "Almagesta" lu i Ptolemeu , explică analema cuprinsă în această lucrare (in·
traducerea în geometria pe sferă şi descrierea sfere i cereşti) ş i se ocupă mai pe larg de lucrarea
lui Federicius Commandinus privind construcţia orologiilor orizontale, verticale ş i a meridi·
anului, toare raportate la circumferinţele cuprinse în analemata lui Ptolemeu .
Tot în acent1 carte, C:isto;J'tor C lavius arată metodele originale de construcţie a cadra·
nelor solare, -:b în �linu� a a=e>to:a în fu n=ţie de locul amplasării ş i tipul cadranului, stabilind
riguros dependenţa dintre unghiul de înclinare al orologiului şi lungimea vergelei. Subliniază
totodată uşurinţa lucrlrilor de "pCI 'l"!•e în staţie" ş i c itirea mai exactă a orelor cu ajutorul
' a cestor cadrane faţă de cele descrise de Commandinus.
C artea a 7-a (p. 575

�

p. 633)

Repetă pe scurt unele probleme cuprinse în cartea a doua şi a treia, fără însă a mai
da demonstraţiile geometrice aferente fiecăru i orologiu . Totuşi, cartea este îmbogăţită substan·
ţial prin descrierea unor orologii ale vremurilor îndepărtate. Se scria amănunţit de>pre
orologiul orizontal antic sau cel italo-babilonian, despre orologiul meridian italie şi babilonian,
ca şi despre orologiul astronom ic polar sau echinocţial.
p. 654)
Ca ultimă parte a monumentalei lucrări "GNOMONICES" , cartea prezintă succint con·
strucţia şi folosirea cadranelor solare universale , cadrane care pot fi instalate în orice loc
la orice Înălţime a polu lui. Aici se dau demonstraţiile geometrice corespunzătoare fiecăru i tip
de cadran universal şi se scrie despre orologiul universa l în formii de cruce, despre construcţia
orologiilor in cilindri, despre orologiu l universal semisferic şi altele.

Cartea a B·a (p. 634

�

Ampla lucrare a lu i Cristophoro Clavio Bambergensi despre tehnica relativă la calculul
şi construcţia orologiilor solare, cuprinde nu numai sinteza strădaniilor marilor învăţaţi ai
antichităţii ş i evului mediu, dar şi esenţa gîndirii unui renumit matematician care a proclamat ·
suveranitatea raţiunii împotriva tradiţiei şi dictaturii spirituale a puterilor politice feudale şi
cercurilor clericale.
O operă atît de vastă şi importantă nu o putea realiza decît un om înzestrat cu o minte
ascuţită, gîndire profundă , memorie impresionantă , tehnică remarcabilă de calcu l , severitate
şi seriozitate desăvîrşită , cu o mare putere de muncă şi de creaţie, cu o cultură bogată şi o
deplină ordine în idei ş i fapte.
Deşi nu S·a realizat ca astronom-teoretician la nivelul realizării sale ca matematician , Cristo·
phoro Clavio rămîne una din figurile marcante ale Renaşterii care, alături de Comentariu pri·
vind sfera lui Sacrobosco. Explicarea calendarului Gregorian ş .a . , lasă posterităţii prin monu·
mentala GNOMONICES o lucrare de înaltă ţinută ştiinţifică şi inestimab ilă H l c n e practici
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impresionantă nu numai prin conţinutul ş i originalitatea ei, c i ş i prin eleganta formă de redac·
tare, prin logica şi r igurozitatea celor 8 cărţi privind teoria, tehnica construcţiei şi utilizarea
cadranelor solare

I I I . Viziunea cosmologică a lui Clavius
Rod al unor căutări raţionale neobosite, ideile lui Clavius cuprinse în monumentala sa
operă , dar mai ales cele referitoare la calendar, lucrarea lui Sacrobosco sau la tehnica construc·
ţiei cadranelor solare şi argumentaţia geometrică originală corespunzătoare orologiilor descrise
se pot înscrie în patrimoniul istorie i astronomie i . Preocupllrile acestuia au izvorît d in realită·
ţile social-economice ş i politice ale epoci i sale, din dorinţa fierbinte de a participa activ la
dezbaterile vremii privind ştiinţa evului mediu şi a contribui la progresul general dictat de
Renaştere.
Cunoaşterea şi depllşirea .,obstacolelor clericale" puse în calea dezvoltării generale, dar
mai ales în formarea concepţiei ştiinţifice asupra lumii, au condiţionat latura subiectivă a
cercetării ş i în conflictul lor cu elementele progresului s-a manifestat atitudinea de eroism a
multor martiri a i ştiinţei . Constatăm ş i la Clavius ca ş i la alţi învăţaţi a i vrem ii, acea latură
negativă de natură conceptuală asupra lum ii, dialectic necesară ş i justificată în perioada pre
telescopică şi împotriva căreia omul a avut de luptat neîntrerupt. Pătruns fiind de conv ingerea
că în formarea viitorului lumii, ştiinţei îi revine un rol hotărîtor , el a slujit ştiinţa cu devotament ,
a adus o largă discuţie asupra rezultatelor cercetării efectuate, rezultate pe care le-a confrun .
tat în mod critic cu toate datele existente pînă atunci, fapt!' ce au corespuns năzuinţelor de
progres material, social şi cultural ale omen irii.
Se pare, poate şi datorită funcţiei îndeplinite, conjuncturii ş i legătur ilor sale cu papa ,
că acest mare ş i fecund învăţat , om cu o prodigioasă activ itate d idactică şi ştiinţifică , a recurs
la încercarea ipocrită de .,a împăca" şti inţa cu religia, de a nega superioritatea concepţiei ştiin·
ţifice despre lume faţă de concepţia ideal istă , mistică. Într-adevăr , Clavius nu sesizează cel mai
important eveniment al epoc ii, prima revoluţie în astronom ie , crearea sistemului heliocentric
de către Copernic, sistem care a schimbat radical viziunea Ptolemeică asupra lum ii, şi care
constituie .,manifestul de independenţă a ştiinţelor naturii faţă de teologie".
Ipoteza ştiinţifică a lui C� pernic cu privire la locul !Pămîntului în sistemul solar şi la
revoluţiile corpurilor cereşti, îmbunătăţită de J . Kepler, confirmată de observaţiile lui O . Ga
l ileu şi fundamentată ştiinţific de I. Newton , a dăinuit peste vremur i şi are marele merit de
a fi contribuit la dovedirea unităţii materiale a lum i i şi a legităţii ob iective a m işcării corpu
rilor cereşti la elucidarea unor probleme de ordin filozofic şi ştiinţific.
Ne punem, fireşte, întrebarea cum de un învăţat de talia lui Clavius, nu s-a integrat
în spiritul novator a l vrem ii, nu a înţeles .,revoluţia copernicană" ş i contribuţia acesteia la
teoria materialistă a cunoaşteri i ? Evident, răspunsul nu este simplu ş i imediat. Gîndirii noastre ,
obişnuite cu ideea heliocentrică , î i este greu să înţeleagă conţinutu l frămîntărilor provocate
de cele două idei diametra l opuse : Ptolemeu-Copernic. Astăzi ştim că sistemu l lum ii după
Ptolemeu este greş it, ca de a ltfel şi modelul de univers conceput de Tycho-Brahe, cel mai
celebru astronom al timpului.
Plecînd de la realitatea că adevăratele d istanţe dintre corpurile sistemului nostru solar
nu erau cunoscute (cu excepţia distanţei la Lună ) , că nimeni în J:ericada pretelescopică nu
putea să cunoască dimensiunile planetelor, sateliţii lor, m işcările acestora şi cons iderînd mai
ales sistemu l copernican iniţial, nu cel prezent, este lesne de înţeles de ce Tycho Brahe era ferm
convins că a găsit un adevărat model de univers, pe cînd Clavius trebuia să opteze pentru
unul din trei. Cum spiritul vrem i i nu era înclinat spre pură raţiune, cum însuşi Johan Kepler avea
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controverse cu Tycho Brahe asupra regu lilor astrologice ş i cum Galilea Ga lilei afirmă public
credinţa sa in sistemul lui Copernic , de-abia în al său S idereus Nuncius (Mesagerul stelelor),
ne putem da seama de greutatea formării convingerii ştiinţifice despre lume. Evident, după ce
Johan Kepler descoperă legile ce- i poartă numele, folosindu-se de observaţiile ş i măsură
torile rnigălosului Tycho , după ce Galilea Ga l ilei face rernarcabilele descoperiri telescopice,
concepţia nouă despre lume nu numai că se confirmă , dar se destramă totodată ş i ideile
despre un cer în care există corpuri de natură şi perfecţiune d ivină .
Spiritul nou , descoperirile epocale ale vrem ii in domeniu l structurii ş i dinam icii sis
temului nostru solar, ca ş i concepţia modernă despre alcătu irea lum i i , pătrund cu destulă
şi nejustificată greutate in universităţi, în fondu l ştiinţific a l epocii. Edificator este faptul
că Bonaventura Cavaleri , profesor de Astronomie la Universitatea din Bologna pînă în 1650,
care este constrîns de programa cursu lu i să predea geometria lui Euclid ş i asttonomia lu i
Ptolemeu , a predat "teoria copernicană - de altfel ca pe o ipoteză - şi a ţinut doar unele
conferinţe asupra descoperirilor lui Ga lilei".
Nici măcar Kepler nu s-a hotărît să-şi însuşească o îndrăzneaţă completare şi totu ş i atît
de inevitabilă pentru sistemul copernican. Este vorba de doctrina infinităţii spaţiului şi a
pluralităţii lumilor propovăduită de filozofu l italian Giordano Bruno , ars pe rug la Roma
în 1600 pentru această concepţie, pentru apărarea lu i Coperni c şi a lte "erezii" asemănătoare .
Clavîus însă, în comentariul siiu din 1 5 70 asupra sfere i lui Sacrobosco , este de părerea că stelele
sînt neuniform distribuite faţă de Pămînt, respingînd ideea irnobilităţii sferei stelelor fixe.
El susţine că stelele sînt nenumărate , că trebuie să existe stele invizibile din cauza depărtării
lor faţă de observator.
Aşadar, în secolul al XVI-lea , care prin traduceri şi comentar ii îşi însuşise cu un remar·
cabil succes ştiinţa antică şi o dezvoltase , în care teologia încerca disperat să "apere tradiţia
moştenită impotriva ştiinţei care gîndeşte" , real izarea lui Copernic depăşea cu m u lt această
ştiinţă , şi numai foarte puţini învăţaţi i-au dat atenţie , acceptînd-o s-au respingînd-o. Abia
de la începutul secolului al XVII-lea , cercu l celor care se preocupau de ştiinţele naturii se
lărgeşte într-atîta, încît se poate vorbi despre o trecere de la "etapa contemplativă'' la "etapa
activă" de cercetare nemijlocită şi în continuu progres a spaţiului extraterestru , detaliind doar
schema definitiv stabilită a edificiului cosm ic. Tablou l clasic al corpurilor în acţiune -- stele
planete şi cornete -- apărut ca urmare a revoluţiei astronom ice produsă de telescop , se comple
tează neîncetat. A început perioada demonstrării, aprofundăr i i teoretice şi concretizării siste
mului lui Copernic, adică al unor corpuri cereşti aflate în interacţiune fără irnaginarele
"mişcări naturale" ale cosmologiei pretelescopice.

Cunoştinţele noastre despre sistemu 1 solar, mai precis despre alcătuirea, structura şi
dinamica componenţilor să i şi a intregu lui ansam b lu , s-au îmbogăţit foarte mult în u ltimele
două decenii datorită noilor informaţii aduse de folosirea radiotelescoapelor ş i rachetelor
spaţiale. A doua revoluţie astronomică care a început la jumătatea secolulu i al XX-lea ş i
care continu ă , avînd şansele d e a cuprinde sfîrşitul secolulu i , b a poate chiar începutul seco
lului următor, pune în lumină nouă semnificaţia tend inţelor actuale ale ştiinţei, precum ş i
schimbările intervenite c a urmare a acestor tendinţe atît în reprezentările ştiinţifice despre
lume, cît şi în metodele ş i tehnic ile noi prin care omul acţionează asupra naturii.

Idealurile noi, dinamica creaţiei ş i cercetările contemporane din domeniu l astronomiei
ş i al ştiinţelor lim itrofe, al ştiinţelor aero-spaţiale, nu mai pot fi exprimate sub forma unor
explicări exhaustive a lum ii, a acelor adevăruri definitive specifice ştiinţei clasice apărute în
secolul a l XVII-lea , care aveau să rămînă pentru totdeauna canaane imuabile ale gînd irii ştiin·
ţjfice. Sensul ştiinţei contemporane ş i organic legat de aceasta, însuşi sensul vieţii omenirii
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în epoca noastră , conţinutul ob iectivelor majore ale activităţi i ei, desfăşurarea progresulu i
.
tehnico-ştiinţific în noile condiţii, nu pot fi definite ş i abordate decît cu ajutoru l metodelor
şi tehnicilor moderne, a raţiunii novatoare care ş i-a proclamat suveran itatea încă în epoca
Renaşterii, iar în secolul nostru hegemonia.
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1 25 DE ANI DE LA îNFIINŢAREA ASOCIA TIEI DE AJUTOR
RECIPROC A TIPOGRAFILOR DIN BRAŞOV*

de ION IACO Ş
Se împlinesc 1 25 de ani de la înfiinţarea uneia dintre primele organizaţii muncitoreşti
din România - Asociaţia de întrajutorare a tipografilor d in Braşov ( 1 846). Aniversarea acestui
eveniment din istoria m işcării noastre muncitoreşti se înscrie pe linia man ifestărilor Parti·
dului Comunist Român de cultivare a trad iţiilor revoluţionare ale înaintaşilor, a dragostei
faţă de tot ceea ce a fost înaintat şi a contribuit la dezvoltarea progresistă a ţării. Astăzi,
cînd oamenii munc ii din România Socialistă constru iesc, sub conducerea clarvăzătoare a P.C.R .
o viaţă nou ă , liberă ş i fericită , cunoaşterea faptelor şi a luptei înaintaşilor de dezrobire de
sub jugul exploatării capitaliste, a vieţii şi muncii lor se impune ca o necesitate educaţionalii
importantă pentru noi toţi spre a avea dimensiunea reală a prezentului în comparaţie cu tre·
cutul, cu viaţa de obidă , plină de lipsuri ş i sacrificii pe care au dus-o masele muncitoare
atunci.
Schimbările structurale economice, sociale şi politice survenite în evoluţia ţărilor române
în prima jumătate a secolu lu i al XIX -lea , evidenţiau tot m a i mu lt criza de sistem a orin
duirii feudale. O întreagă epocă începînd cu m işcarea revoluţionară din 1 8 2 1 condusă de
Tudor Vladim irescu şi jalonată de marile acte fundamentale din istoria m ilenară a poporului
român - revoluţia burgheza-democratică de la 1848 , Unirea Principatelor din 1859, reformele
cu caracter burgheza-democratic din timpul lui Cuza , războiul pentru independenţa de stat
a României din 1 87 7 -- 1 878, înscrie afirmarea ş i victoria relaţiilor de producţie capitaliste ş i ,
dec i , apariţia ş i manifestarea celor două clase n o i , c u interese fundamental opuse : burghezia
şi proletariatul. De acum , structura socială şi dispoziţia forţelor de clasă erau de aşa natură ,
încît proletariatulu i i·a revenit sarcina istorică de a duce societatea înainte, m isiunea de a fi
conducătorul şi călăuzitorul transformărilor revoluţionare necesare mai întîi în d irecţia bur
gheza-democratică , şi mai apoi de înfăptuirea orîndu irii socialiste .
•

Către m ij locul veacul u i trecut, pe planul dezvoltării social-economice a ţărilor române se
realizează un progres simţitor al industriei prin înfiinţarea mai mu ltor ateliere şi fabrici, legate
în special de agricu ltură (în industria morăritulu i , cea alimentară , de tăbăcării) sau de bogăţiile
naturale ale ţării (industria extractivă şi forestieră) . Î ntre acestea putem menţiona , între a ltele,
următoarc;le : în industria a limentară - Moara Assan din Bucureşti ( 1 853), Morile mecanice
d in laşi şi Galaţi (1858), Fabrica de paste făinoase din Bră ila, Brutăriile mecanice d in laş i ,
Galaţi ş i Arad, Fabricile d e conserve d e la Bucureşti, Tim işoara , Ţiglina (Galaţi), Fabricile
de bere din Galaţi şi Sibiu, Fabricile de zahăr ş i spirt de la Sascut, Braşov şi Arad ; în indus·
• Expunere la
adunarea festivă consacrată anivcrsării
Asociaţiei tipografilor din Braşov, mai 1 97 1 .
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tria textild, de îmbrdcdminte şi a confecţii lor : Fabricile de postav a lu i M. Kogă lniceanu ,
N. Băleanu , D . Simo , Fabricile ş i atelierele textile de la Cisnădie, Sibiu şi Braşov , Fabrica

de postav din Tunari (Bucureşti), Fabrica de postav

de la mănăstirea Neamţu lu i ; industria
metalurgiei! şi de prelucrarea fierulu i : La Reşiţa se introduc maşini cu aburi la cuptoarele înalte
ş i în laminoare

(1846),

Fabrica de maşini agricole "Trexler" din Bucureşti, Atelierul de armu·

rărie din Iaşi, Fabrica de clopote Wolf din Bucureşti; în industria extractivă se dezvoltă munca
mecanică la salinele din Telega şi Slănic , la m inele de la Baia-Mare ş i Zlatna ; se creează pri·
mele rafinArii de petrol la Ploieşti şi Sa lonta (Moldova) şi se introduce sfredelul mecanic la
săparea puţurilor

(1857- 1 860). Ca urmare a dezvoltării producţiei ş i a creşterii exportu lui
1864 societatea "Valachian Petroleum Company Lxd" ; de renume

de petrol se formează în

s-au bucurat fabricile de sticlă de la Azuga , Tîrgovişte, Grozăveşti (Bucureşti), fabr icile de
hîrtie de la Zărneşti, Prej mer, Bîrgău , Fabrica de cherestea din Galaţi care avea mai multe ate li ere ş i
multe altele. În cadrul acestor unităţi productive lucrau între

10

şi

300

lucrători. Deşi majori·

tatea acestor întreprinderi rămîneau înapoiate din punct de vedere tehnic,
privinţe munca manuală, trebuie

menţionat

faptul

că

unele fabrici

(de

utilizînd în multe
spirt, forestiere,

de postav etc.) au fost înzestrate cu maşini aduse din Apus, ceea ce a permis creşterea produc
t ivităţi i muncii.

Odată

cu dezvoltarea capitalismului se înregistrează o creştere a numărulu i

muncitorilor, mai cu seamă în oraşe, ca Bucureşti, Braşov, Brăila, Galaţi, Arad, Timişoara ,
Ploieşti, Cluj , Iaşi etc. sau în unele bazine, cunoscute centre muncitoreşti de mai tîrziu Valea
Jiului, Valea Prahovei, Valea Trotuşu lu i, Valea Mureşulu i etc. Fireşte, că în anii de pînă la

1890

�ut

proletariatul industrial era încă în perioada de înc

a formării sale, masa principală

constituind-o lucrători i din atelierele meşteşugăreşti , din construcţii, transporturi, industria
uşoară ş i extractivă. În acea vreme numărul proletarilor din ţara noastră se cifra la aproxi·
mativ

1 00.000

de muncitori, care trudeau din greu

pentru

clştigarea existenţei lor. O serie

de împrejurări concrete, cum erau menţinerea rămăşiţelor feudale, desfăşurarea lucrului în
condiţiile înzestrării tehnice înapoiate, lipsa măsurilor de protecţia munc i i , absenţa oricărei
reglementări privind durata lucrulu i ş .a . , făceau ca viaţa munc itorilor să fie un adevărat chin.
Numeroase documente ale timpu lu i ilustrează în mod grăitor faptu l că mulţi lucrători "trebuie
să muncească atît vara , cit şi iarna sub cerul liber" , că salariile pe care le primeau în schimbul

unei munci istovitoare abia le ajungeau să·şi ducă v iaţa de pe o zi pe alta, căci "preţurile

cresc mereu , atingînd un nivel foarte ridicat, cărora nu le pot face faţă cîştigurile modeste
realizate" . Într-un memoriu din

1850

se arată că "toate articolele alimentare precum ş i orice

fel de piese de îmbrăcăminte, ca ş i accesoriile lor, au preţurile crescute disproporţionat cu
salariile, care, cum se ştie sînt foarte mici" . Datorită unei atari situaţi i în d iferite petiţii
se

sublinia că .,nu mal putem face faţă nevoilor traiului nostru

şi

al fam iliilor noastre nici

în privinţa hrane i, nici a îmbrăcăm intei". Deosebit de sugestivă este o relatare despre con·
diţiile în care trăiau şi munceau u cenicii din Braşov. "Aceştia stau în faţa maşinii de cules goi
şi în pantaloni zdrenţu iţi , sînt plini de păduchi pînă în tălp i , căci dorm în tipografia şi aşa
strîmtă ; cîţiva mai au , de bine de rău , un fel de sac de paie care toată ziua zace în curte ;
seara le aduc înăuntru ş i se culcă lîngă zaţur i . . . nici unul din ucenici nu a avut o duminică
liberă . Despre prînz nici vorbă , ei mănîncă doar o bucăţică de pîine cu ceapă" .
La munca istovitoare din timpul săptăm înii se adaugă lipsa repausulu i duminical apre
ciată de marele nostru poet M ihail Eminescu în articolul .,Robie modernă" ca pe un fapt
tragic, deoarece "mania de a trata pe om ca simplă maşină , ca unealtă de producere, este
ma i întîi tot ce poate fi mai neomenos , al do ilea dezastruoasă prin urmările e1 . Caracterizînd
soarta lucri\torilor de la Regia monopo lului de tutun, care munceau cîte 1 2-- 1 4 ore pe z i ,
"zile lungi şi negre" cum l e caracteriza poetu l, căci lucrul n u s e întrerupea "nici d e duminic i ,
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nici de sărbători" , e l a desprins concluzia gn.erală că p c b lt rr a f c c i n lă , r t 1t n c' e venti lată în
Europa, trebuie s-o vedem la noi în forma e i cea ma i crudă " .

D iversitatea ş i intensitatea căilor de exp lcatare a u ber:erat o r u t et r: i că H n q i e , rr a i întîi
în rîndurile salariaţilor d in întreprinder ile precap italiste şi ulterior al celor de fabr ică , d in
industria exttactivă şi d in transporturi, unde întîlnim o gamă largă de moda lităţi de mani
festare a nemu lţum ir i i ş i a împotriv irii mu nc itorilor . A st rr.er.ea a q o 'l n i nu n u lcc la manu
factura de postav de la Pociovalişte de lîngă Bucure�ti ( I E03 ) , ale m ir:erilor de la Băiţa (j'l d .
Hunedoara) , Cojocna (jud. Cluj), Ocna S ibiului (jud . Sibiu ) , Zlatna (jud . Alba din 1804), care
prin grevele declarate au încercat să-şi amelioreze cond iţiile de m u ncă ,,plîngîndu-se despre
mizeria lor şi lipsurile

apăsătoare , precum şi despre situaţia lcr, care i-a s i l it să refuze o

dată pentru totdeauna munca in ocnă" . Răzvrătirile lucril torilcr ce la

Ea l i r e (Telega , Slănic ,

Ocnele M ar i , Tg . Ocna etc .) din 1831 au impus admin istraţ ie i îr.tc c m itea ur.ui regulament
statu t care să reglementeze raporturile de muncă ; m işcarea lucrătorilor de la topitor iile de
fier d in Cerna ş i Gărijdia din 1 83 7 . După 1860 numărul acţiunilor greviste este în creştere :
greva munc itorilor de la tipografia statu lu i din Bucureşti (1861), greva munc itorilor de la
şantieru l liniei ferate Simeria- Petroşen i ( 1 868) ; greva munc itor ilor din portul Brăila ( 1 868)
etc. Răzvrătir ile locale, protestele, grevele spontane, arestate
epocă, specifice perioadei de început

n

m işcării

ca "perioada copilăriei pro letar iatului" încep

d in plin de

documen tele de

munc itore� t i , caracterizată de M arx şi Engels
a

fi

înlocu ite treptat cu forme de luptă ce

aveau un caracter ma i larg şi chiar organizat. Semn ificaţia acestor acţiu n i ce inceput au demon.
strat întăr irea rezistenţei muncitorilor faţă de intensificarea

exploatării capitaliste, ş i , mai

presus de toate neces itatea unirii mereu crescînde a munc itorilor , întîi sub forma unor aso·
ciaţii mutualiste şi m a i apoi în organizaţii revo luţionare de clasă. Printre primele societăţii
de întrajutorare se numără şi

Asociaţia de ajutor de boa lă , înmonnîntare şi ajutor de călătorie,

creată de ca lfele ş i lucrător i i tipografi din Braşov în 1846. În acea vreme o serie de asociaţii
asemănătoare se creează la Bucureşti, Anina, Reşiţa, Timişoara, laş i , Arad etc. care îşi desfă·
şurau activ itatea pe principiile unu i filantropism de factură m ic-burgheză . În statutele aces·
tora se arată în genere că lucrător ii "chibzuind împreună despre m ij loacele de a se adăposti
in viitor de relele care ameninţă toate c lasele lucrătoare prin lipsa m ij loacelor, lipsă de lucru ,
de boală , de moarte sau de alte împrejură r i , au găsit de cuvinţă a fonda o casă comună". Pri·
v itor la scop se m a i preciza că societăţile respective urmăresc "să ridice şi să promoveze pre·
gătirea intelectuală a membr ilor, permanenta apărare a intereselor lor materiale" . Ca membru
a l societăţii poate fi orice munc itor

ind iferent de naţionalitate , sex sau religie.

erau prevăzute drepturile ş i indatoririle membrilor, formele de conducere,

ln statute

relaţiile cu a lte

organizaţii munc itoreşti etc. Treptat însă , in procesu l complex al manifestărilor sociale şi
politice se vor m aturiza condiţiile pentru trecerea la o fază superioară de luptă şi de organi·
zare a proletariatu lu i.
De la primele organizaţii munc itoreş t i cu caracter rr. utualiEt, po letu iatul a uecut treptat
la organizarea de sindicate bazate pe principiile luptei de clasă şi ale internaţionalismului
proletar , de la greve izolate şi spontane s-a păşit pe calea luptei organizate contra exploatării
capitaliste, îmbinînd revendicările economice ale clasei munc itoare cu cele politice. În acelaşi
timp, mişcarea socialistă cunoaşte o dezvoltare ascendentă , de la faza socialist-utopică concre
t izată prin falansteru l de tip fourierist de la Scăen i-Prahova ( 1835- 1836) condus de Teodor
Diamant, la crearea primelor cercuri socialiste la începutul deceniu lu i al 8 - lea şi trecerea lor
în anii 1884-1885 pe poziţiile marxiste. Se creează organizaţii politice proletare sub forma
unor cercuri ş i cluburi muncitoreşti , iar in

1 8 93 se formează Partidu l Social-Democrat a l

Munc itorilor d in România. Doctrina călăuz itoare a proletariatu lui român în formarea parti·
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dului său politic - - P.S.D.M.R . - în lupta contra exploatatorilor a constituit-o socialismul
ştiinţific, fondat de Karl Marx şi Friedrich Engels. Ideile marxiste au fecundat orera de ana·
liză ştiinţifică a realităţi lor româneşti, încît multe puncte de vedere ale social iştilor din ţara
noastră cu privire la structura ş i dispunerea forţelor de clasă , la procesele dezvoltării econo
m ice, sociale şi pol itice ale soc ietăţii româneşti , puncte de vedere elaborate adeEea printr-o
polemică ascuţită cu ideologi ai claselor exploatatoare, au vădit o orientare justă , situîndu-se,
la vremea respectivă , pe poziţiile cele mai înaintate ale gîndirii social-economice din România.
Mişcarea noastră muncitorească a vădit preocupare faţă de toate marile probleme social·
economice şi politice ale ţării, de rezolvarea cărora depindea însăşi soarta proletariatulu i, a
naţiunii române. Î n decursul anilor glasul m işcării muncitoreşt i , a l proletariatulu i în frunte
cu partidul său revoluţionar, a răsunat cu putere exprimînd punctul de vedere cel mai îna intat
d in societate, aducînd soluţii menite să as igure accelerarea dezvoltării ţării pe drumul pro·
gresului social, al transformărilor radicale de trecere pe cale revoluţionară la socialism, dove·
d indu-se ş i prin aceasta a fi adevăratul exponent a l aspiraţiilor poporu lu i român.
Această minunată tradiţie, la a cărei temelie s-au aflat şi primele organizaţii profes ionale
muncitoreşti, a fost rid icată în z i lele noastre pe cu lm i tot m a i înalte de către Partidul Co 
munist Român, iniţiatorul ş i conducătorul poporu lu i român pe drumul făuririi societăţii
s ocialiste multilateral dezvoltate în patria noastră .
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TEMATICA
EXPOZIŢIEI DE BAZA A SECŢIEI DE ISTORIE CONTEMPORANA
A MUZEULUI DE ISTORIE DIN BRASOV*
Panou! 1
SITUAŢIA SOCIAL-POLITICA ŞI ECONOMICA (1918-1928)

Text :

Foto * *
Foto

2
3
4

Document
Foto
(original)
5 Foto
6 Document
7

Grafic

Doc um en t

8

Realizarea statului naţional unitar român a deschis calea spre dezvoltarea
naţiunii, a creat cadru l propice pentru o m a i accentuată evoluţie a econo
miei, ştiinţei şi culturii, a intensificării m işcării revoluţionare a clasei
muncitoare, a activităţii tuturor forţelor progresiste ale societăţii. Burghezia
şi moşierimea au folosit însă unirea pentru consolidarea poziţiilor lor de
clasă, pentru intensificarea exploatării celor ce muncesc.
Hala forjei de la fabrica "Julius Teutsch" din Braşov.
" Industria română de cabluri electrice" D îrste-Braşov , secţia de răsucit
cabluri groase.
"Ce rezultat va avea reforma agrară"? ("Dreptatea" din 10 i u l ie 192 1 ).
M ij loace de transport folosite în oraşu l Braşov în anul 1 922.
Fabrica de produse zaharoase "Hess" din Braşov, sala de împachetat.
" Împărţirea pămîntu lui în Braşov" ("Gazeta Transilvaniei" din 1 1 febru
arie 1 923 ).
Date statistice privind situaţia industriei judeţu lu i Braşov în anul 1926.
"Reforma agrară în judeţu l Braşov" ( C ar paţ i din 30 septembrie 1 928).
"

"

Panou! 2
BRAŞOVUL tN PERIOADA AVINTULUI REVOLUŢIONAR DIN ROMANIA
IN ANII 1 9 1 8-1921

Text :

Perioada anilor 1 91 8-1921 înscrisă în istoria României ca o etapă de avint
revoluţionar s-a caracterizat prin afirmarea clasei muncitoare ca cea mai
avansată forţă socială a societăţii româneşti.

* Tematica a fost elaborată de un colectiv de la Muzeul judeţean Braşov, în colabo
rare cu Muzeul de istorie a partidului comunist, a mişcării revoluţionare şi democratice din
România, în cursul anilor 1969 şi 1 97 1 .
•• Intregul material foto menţionat in tematică s e află în fondul d e istorie contempo.
rană al Muzeului judeţean Braşov.
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9 Document
1 0 Fato
Il

Fato

1 2 Document
1 J Document
1 4 Document

1 5 Foto
16 Document

1 7 Document
11! Fato
1 9 Document
20 Document

2 1 Document
22 Document

" 2 1 iulie în România" ("Socialismu l" din 24 iulie 1 9 1 9).
Manifestaţie a oamenilor muncii din Bucureşti în mni 1920. (Arh. 1. S,
1. S. P. , Fc-toteca, clişeu 1 557),
Demonstraţie de stradă a muncitorilor împotriva regimu lu i burgheza·
tnoşieresc , pentru obţinerea de revendicări economice şi politice. ("Diini•
heaţa" din 5 mai 1 920).
Greva de o oră n muncitorimii din Ardeal (,,M inerul" din 4 septem•
brie 1 920).

Manifest a l Com itetu lu i Executiv regional şi Comisia Generală a Sindi
catelor din Ardeal şi Banat : Muncitori! Tovarăş i! Fra ţ i proletari! ("Tribuna
socialistă" d in 5 septembrie 1 920).
,,Cauzele grevei ceferiste din Braşov" - 6 iu lie 1 920 ("Dreptatea" d in
10 iu lie 1 920) .
"Cum se răspunde p lîngerilor ceferiştilor din Transilvania, Banat şi Buco•
vina" ("M ineru l " d in 15 martie 1 920).
Congresu l Partidu lui Social ist şi al S indicatelor din Transilvania, ţinut
la 15 - 16 august 1 920 ("Socia lismul" din 20 august 1 920) .
Relatare privind întrunirea "bărbaţilor de încredere" , de la întreprinderile
din Braşov , la care S·a hotărît să se declare grevă generală dacă nu se vor
satisface revendicările cerute de munc itorime ( 1 2 august 1 920).
Şomeri în fata osrătăriei r opulare (" Dimineaţa" din 18 aprilie 1 92 1).
Greva din 1 920 la Căile ferate. Ceferiştii ardeleni se so lidarizează cu gre.
viştii din vechiu l regat.
Declaraţia de principii. Proiect de program a l Partidu lui Socialist din
România, elaborat în decembrie 1 9 1 8 , care afirma necesitatea instaurării
prin luptă a dictaturii proletariatulu i (. , Socialismul" din 9/22 decem.
brie 1 9 1 8) .
Manifest care cheamă întreaga muncitorime din România la luptă revolu
ţionară împotriva exploatării capitaliste ş i a claselor dominante, menţio·
nîndu-se însemnătatea bătăliei proletare din 13 decembrie 1 9 18 .
Manifest a l Partidului Socialist ş i Uniunea S indicală din România : "Către
muncitorimea de la oraşe ş i sate. Muncitori!" (în ziarul "Trăiască socialism u l"
<Lupta• din 14 noiembrie 1 9 1 8 organ a l Partidului socialist).

Panou! 3
GREVA GENERALA DIN OCTOMBRIE 1920

23 Hartă

24 Fato
25 Fato

26 Fato
27 Fato

Centrele din România unde S•a desfăşurat greva generală din octombrie
1 920, îndreptată împotriva stării de asediu , pentru dreptul de organizare
politică ş i profesională, pentru revendicări economict', care a cuprins
pentru prima oară întregul proletariat român.
Demonstraţia de la 1 Mai 1920 , în Bucureşti (Arhiva 1. S. 1. S. P., Fato.
teca, c lişeu 1 954).
Clubul muncitoresc din str. Văm ii nr. 9 (azi str. 7 Noiembrie nr . 7) din
Braşov, unde au avut loc întruniri ale bărbaţilor de încredere, ale munci ·
tarilor d i n întreprinderile braşovene, in vederea pregătirii grevei generale
din octombrie 1920.
Vedere generală a oraşului Braşov, în anul 1 920.
ConducAtori a i m işcllri i muncitoreşt i din Braşov, care au organizat greva
generală din octombrie 1 920 :
- Victor Brlltfăleanu
- Iosif Cireş
- Ioan lakab
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28 Document

U ltimatumul muncitorimii către guvern ("Socialismul" din 13 octombrie

29 Fato

Sala Reduta (azi Palatul de Cultură din Braşov) , unde s-au desfăşurat întru·
niri ale elementelor revoluţionare , bărbaţilor de încredere şi conducătorilor
organizaţiei socialiste din Braşov, în vederea pregătirii şi desfăşurării grevei
generale din octombrie 1 920.
Notă a serviciului de Siguranţă din Braşov, care relata despre o adunare
socialistă din 18 octombrie 1 920 , unde reprezentanţii muncitorimii braşo•
vene au discutat programul elaborat de Consiliul General al Partidulu 1
Socialist ş i al Sindicatelor , ultimatumul dat guvernului ş i necesitatea
declanşării grevei genera le. (Arh. C. C. al P. C. R., fond nr. 78, dosar
nr. 7440, fila 3)

30 Document

1920).

3 1 Document

Notă a siguranţei din Braşov, din 20 octombrie 1 920 , care informează
despre întrunirea din seara zilei precedente, care n avut loc la clubul mun·
c itorilor din str. Vămii, unde au participat reprezentanţii Comitetelor
sindicale şi bărbaţi de încredere din toate întreprinderile , difuzîndu-se
ultimatumul munc itorim ii către guvern: Rezoluţia Consiliului General
al Partidu lu i Socialist şi al Sindicatelor (Ibidem, fila 9).

32 Document

Notă a S iguranţei din Braşov , despre intrarea în grevă a muncitorilor cefe·
rişti din oraşul Braşov, în noaptea de 20 spre 21 octombrie 1 920 (Ibidem,
fila 13).

33 Document

Participarea lucrătorilor de la fabrica de celuloză şi hîrtie din Zărneşti la
greva generală din octombrie 1920 (notă a S iguranţei din Braşov).

34 Document

Ordonanţa comandantu lui garnizoanei Braşov , din 25 octombrie 1 920,
conţinînd măsuri represive împotriva participanţilor la greva generală din
octombrie 1 920 (Ibidem, fila 104).

35 Document

Notă din 27 octombrie 1 920 , care menţionează acţiunea de protest desfă.
şurată la Braşov pentru eliberarea celor arestaţi în timpul desfăşurării grevei
generale. A avut loc o demonstraţie de protest a copiilor ş i soţiilor
greviştilor arestaţi din Braşov, în faţa Tribunalului civil (Ibidem, iila 136).

36 Document

Muncitori de la fabrica "Schiel" din Braşov, protestînd împotriva măsu
rilor represive luate de autorităţile regimului burghezo-moşieresc împo·
triva participanţilor la greva generală din octombrie 1 920.

37 Document

Manifest din luna decembrie 1 920, al elementelor revoluţionare ş i de
stînga din Partidul Socialist, care subliniau necesitatea creării Partidului
Comunist, ca detaşament de avangardă al proletariatului din România
(A rh I.S.I.S.P., doc,, cota A, IV -2, inv. 50).
.

Panourile 4 - 6
CREAREA PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

38 Document

Proiect de Statut al Partidului Socialist-Comunist ("Socialismul" din
I l februarie 1 92 1 ) .

3 9 Document

Raportul asupra problemei agrare ("Socialismul" din 1 1 februarie 1 92 1 ) .

4 0 Document

Lucrările Consiliului general al Partidului Socialist şi al Sindicatelor din
30 ianuarie--3 februarie 1 92 1 : ziua a patra ("Socialismul" din 3 februarie
1921).

4 1 Document

Articolul "Muncitorii din Ardeal pe drumuri" ("Socialismul" din 26
aprilie 1921).
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42 Document
4 3 Document
44 Document

45 Document

46 Document

Artico lul "Muncitorimea din Braşov în chestiunea centriştilor" ("Socia
lismul" din 15 februarie 1 92 1 ) .

Artico l u l "Munc itori i din Ardeal şi social-democraţii" ( . , Socialis m u l " d in
5 februarie 1 92 1 ) .

De:avuarea de către socialiştii din Braşov şi Făgăraş a acţiunilor oportu
niştilor, reform iştilor şi so c ial- d emocraţ ilor de dreapta , adeziunea lor In
programu l comunist ("Socialismu l" din 26 aprili e 1 92 1 ) .

Articolu l " Î n faţa congresului" , pub l icat în ziarul "Dreptatea" din Braşov,
8 m a i 1 92 1 , în care se arată semnificaţia lucrărilor congresu lu i Partidu lui
Socialist, din mai 1 9 1 1 ş i necesitatea elaborării unu i p rogram pentru înfăp·
tu irea unor transformări înnoitoare sociale, creări i unu i partid care să
susţină interesele m u nc itorim i i.
Articolu l "Muncitorimea ardeleană consideră ca
pe social-democraţi " , în care se arată dorinţa
de a avea în fruntea ei un partid comun ist strîns
care să conducă pro letariatu l la luptă pentru
din 1 1 martie 1 91 1 ) .

excluşi din rîndurite sale
muncitorim ii din Braşov
legat de nevoile maselor,

socialism ("Socialismul"

4 7 Document

Sărbătorirea z ilei de 1 Mai 1 92 1 , la Braşov ("Socialismul" d in 6 mai 191 1 ) .

48 Document

Ziarul "Dreptatea" , care a apărut semnificativ la 1 M a i 1 92 1 , ca organ a l
presei social iste ş i revoluţ ionare din Transilvania , militînd pentru făurirea
Partidul u i Comunist.

Panou! 5
Text :

49 Foto

50 Foto

Crearea Partidu lu i Comunist a co nst itui t o victorie istorică a ideologie
marxist - len i niste , un eveniment de însemnătate crucială în dezvoltarea
m işcării revolu ţ ion are a clasei muncitoare.

Militanţi pentru ·crearea Partidului Comunist Român :
-- Gheorghe Cristescu (n. 1 88 1)
-- Vanghele Becheanu (1 893- 1922)
- - Mihai Cruceanu (n. 1887)
- A lexandru Dobrogeanu-Gherea (1879- 1 937)
- Leonte Filipescu ( 1895-1912)
-- Dumitru Grofu (1872- 1 937)
- - Andrei Ionescu (1874-- 1 943)
-- Constantin Ivănuş (1886· 1 928)
- Elek K o b l o s (1887 - 1 937)
- M ihai Macavei (1882- 1 965)
- Constantin Mănescu ( 1 882 - 1 97 1)
- Gh . N icu lescu - M iz i l (1886- 1 945)
- Marin Popa
- Eugen Razvan (1 878- 1 938)
- G h . Vasi lescu -Vas i a (1891- 1929).

Delegaţii secţ iun ii din Braşov a Partidulu i Socialist la Congresul de întemeiere a Partidului Comunist (8 mai 1 92 1 ) :
- Tiran Albani

- Gheorghe Vlad
- Eugen Razvan.

5 1 Document

Ordinea de zi a congresului Partidului Socialist din România, pubUcatl
în ziarul "Socialismul " d in

9 m a i 1 92 1 .
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Articolul "Congresu l general a l Partidului Socialist d in Român ia, 8 mai
1 92 1 (ziua I-a ) , "Socialismul" din 1 2 mai 1 92 1 . Congresu l d in 8 mai 192 1
a hotărît transformarea Partidulu i Socialist în Partidul Comunist Român
şi afil ierea sa la Internationala a III-a. Crearea Part idului Comunist Român,
pe baza ideologiei marx ist- leniniste a constituit un moment de cea mai
mare importanţă în istoria luptei revoluţionare a proletariatulu i din Româ·
nia . Ziarul "Socialismu 1" relatează lucrările congresu hd .

Panou[ 6
Text:
53 Document
5-t Document
5 5 Document

56 Document

5 7 Foto

(original)

5 8 Foto

59 Foto
6 0 Document

Î n adunarea d in 30 iulie 1 922 a soc ialiştilor d i n Ţara Bîrsei, s-a hotărît
crearea seqiei Braşov a P.C.R .
Adresă care menţionează data ş i ordinea de zi a adunării genera le a Part i·
dului Socialist din Ţara Bîrsei, 30 iulie 1 9 2 2 .
Articolul "Şi seqiunea Braşov s-a afiliat Parti du lui Comunist" ("Socialis
mul" din 3 august 1 922) , în care se arată crearea secţ iun ii din Braşov a
Partidu lui Comunist Român, la 30 iulie 1 92 2 .
Proces-verba l , care consemnează afilierea secţiei Partidului Socialist d in
Braşov la Partidul Comunist Român (30 iulie 1 922).
Moţiunea prezentată de Tiron A lban i, redactor responsabil al ziarului
"Dreptatea" şi membru al conducerii scqiei Partidului Social ist din Braşov ,
la adunarea publică organizată pentru a se protesta împotriva arestării
delegaţilor comunişti ("Dreptatea" din 1 9 iunie 1 9 2 1 ) .
Desfăşurarea lucrărilor secţiun ii Partidului Socia list din Braşov pentru
transformarea ei în organizaţie comunistă ("V ilâgossag" d in 1 august 1922).
S a la Teatrului Naţional din Braşov (Apollo), unde, în z iua de 3 0 iulie
1 92 2 s-a desfăşurat adunarea social iştilor din Ţara Bîrsei, la care au luat
parte SOG--600 de delegaţi, hotărîndu-se crearea secţiun ii Braşov a Parti·
dulu i Comunist Român.
Grup de comunişti arestaţi în timpu l desfăşurări i lucrărilor Congresului
Partidulu i Socialist din România , 8- 1 3 m a i 1 92 1 ("Dimineaţa" din 14
m a i 1 92 1 ) .
Articolul "Conferinţa generală a Partidului" ("Socialismul" d in 2 octombrie
1 922), în care se relatează desfăşurarea lucrărilor celui de-al 2 lea Congres
a l P.C.R . , ţinut la Ploieşti în octombrie ! 9 2 2 , unde au participat ş i
delegaţi a i secţiun ii locale P.C.R . d in Braşov, care număra l a acea dată
900 de membri.

Panou! 7
ACŢIUNI REVOLUŢIONARE ŞI REVENDICATIVE ALE OAMENILOR MUNCII
DIN JUDEŢUL BRAŞOV IN ANII 1 922-1929
61 Foto

62 Foto
63 Doc\Jrnent

Î n perioada de după prim u l război mond i a l , industria cunoaşte în România
o dezvoltare m a i accentuată . A par noi întreprinderi industriale. Î n aceste
condiţii se intensifică exploatarea capitalistă , creşte ofensiva claselor exploa·
tatoare împotriva drepturilor oamenilor muncii. Î n fotografie : Vedere
generală a fabricii "Scherg" d in Braşov.
Aspecte din secţiile fabr icii "Julius Teutsch" d in Braşov.
Desfăşurarea grevei la m ina de
Braşov, la IZ martie 1 9 2 7 .

ciirbun i
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64 Document
65 Document

Notă privind desfăşurarea grevei generale din anu 1 1 923 , la Braşov.

Ziarul "Lupta comunistă" - ediţie specială , in care a fost publicat pro·
testu l Com itetu lu i Centra l al P . C . R . împotriva arestărilor de comunişti
şi a interz icer ii de către autorităţi a activităţii legale a P . C . R . - aprilie
1924 ("Lupta comunistă" din 1 0 aprilie 1 924).

66 Document

Fluturaşi editaţi de P.C.R. ş i răspîndiţi in oraşu l ş i judeţul Braşov, intre
anii 1 922- 1 928 , de către organizaţia locală a Partidu lu i Comunist Român.

67 Foto

Carte de membru a lu i Victor Szab6 din anul 1 923 , eliberată de Un iunea
Munc itorilor din industria lemnulu i din România.

68 Foto

M i l itanţi ai luptei maselor populare din judeţu l Braşov , sub conducerea
P.C.R. în perioada 1 922- 1 928 :
- Iosif Ilyes
- Varvara Illyes
- Ioan Hnustyan
- Wilhelm Melasz
- Ioan Dode.

(original)

a) Mi,carea sindicală din Braşov, 1 922-1 929
69 Document

Congresul general al Sindicatelor din România care şi-a propus drept scop
unificarea tuturor sindicatelor munc itoreşti , consfinţind solidaritate&
muncitorimii organizate din întreaga ţară . Relatare despre lucrările Congre·
sului în articolul "Congresul Genera l al Sindicatelor munc itoreşti ţinut
la Braşov în z ilele de 20 , 2 1 , 22 şi 23 octombrie ! 9 2 1 " ("Viaţa sindicală"
din 30 octombrie 1 92 1 ) .

7 0 Document

Notli

despre intrunirea

muncitorilor metalurgişti

d in oraşu l Braşov la

24 octombrie 1 926 , organizaţi în sindicatele unitare.
7 1 Dc-cument

Notli despre întrunirea muncitorilor croitori
sindicatele unitare, 1 2 octombrie 1 926 .

72 Document

Manifest al Consiliului General al Sind icatelor Unitare , intitulat : "Mun
c itori şi Munc itoare! " , lansat cu prilejul sărbătoririi zilei de 1 Mai 1 929.

73 Document

Articolul "Atacu l banditesc contra munc itorimii d in Tim işoara" ("V iaţa
muncitoare" d in 1 mai 1 929), din care rezu ltă reprimarea sîngeroasă de
către autorităţi a muncitorilor organizaţi în sind icatele unitare.

(original)

74

Foto

din braşov , organizaţi în

Delegaţi ai munc itorimii din Braşov la Congresu l Sindical de la Sibiu,
care s-a ţinut în anul 1 92 2 .

b) D i n activitatea U.T.C.
75 Document

Proiect de regulament al organizaţiei marxist- lenin iste de tineret din Româ
nia, publicat în "Tineretul socialist" din luna martie 1 92 2 .

76 Document

Manifest al organizaţiei locale P.C.R . ş i U .T.C. Braşov , prin care uteciştii
şi comuniştii erau mobilizaţi la luptă împotriva regimului burgheze•
moşieresc, a exploatării şi nedreptăţii sociale, pentru apărarea intereselor
legitime a le poporu lui muncitor.

77 Foto

Utecişti din oraşul Braşov, participanţi la excursia din Poiana Braşov, în
septembrie 1 928 , în vederea iniţierii unor acţiuni revoluţionare pentru
rea lizarea ob iectivelor de luptă a le P.C.R.

78 Foto

Excursie a tinerilor }TJ.Uncitori din Braşov organizată în imprejurimile ora·
şului de către U .T.C . , cu prilejul zilei de 1 M a i 1929 .

79 Document
(original)

Ziarul "Tînărul luptător" , nr. i din 23 februarie 1 929, răspîndit de ute
cişti la Braşov prin intermediul căruia tinerii erau mobilizaţi alătur.i de
pro !etariat la lupta revoluţionară .

https://biblioteca-digitala.ro

MliZEOLOGIE

79 1

c) Blocul muncitoresc-ţărănesc
80 Document
81 Document

Articolul "Marea intrunire a B.M .Ţ . , " ("ziarul " Îna inte" din 6 decembrie
1 928).
Propunerea B . M .Ţ. din judeţul Braşov, adresată P.S . D . pentru acţiuni
de front comun (14 iunie 1 926).

Panou ! 8
LUPTA REVOLUTIONARA A MUNCITORILOR BRAŞOVENI INTRE ANII 1 928-1933
S U B CONDUCEREA P.C.R. JMPOTRIVA EXPLOATARII CAPITA LISTE

82 Foto

83 Foto

Organizator i şi conducători ai luptelor ceferiştilor şi petro liştilor din anii
1 93 2- 1 933 :
- Gh . Gheorgh iu-Dej (190 1- 1965 ) , secretar al Com itetu lu i Central de
Acţiune pe ţară a ceferiştilor în 1 93 2
-- Gheorghe Sto ica , secretar al organizaţiei locale a P.C.R . d i n Bucureşti
reprezentant al Consiliului General al Sindicatelor Un itare
- Dumitru Petrescu (1 906-- 1 969) secretar al Comisiei locale a Sind icatelor
d in Bucureşti
-- Ilie Pintilie (1 903- 1 94 0 ) reprezentantul munc itorilor din laşi şi Paşcan i
în Com itetul Central de Acţiune al muncitorilor ceferişti
- Gheorghe Vasilich i , membru al Com itetu lui de acţiune al muncitorilor
petrolişti din Valea Prahovei , secretar al Comitetului Judeţean P.C .R.
Prahova
-·-· Constantin Doncea, secretar al Com itetu lu i Sindical de la Atelierele
Griv iţa din Bucureşti
- · Emil Popa , reprezentantul muncitorilor d in Cluj in Comitetul Central
de acţiune pe ţară a ceferiştilor
- A lexandru Tudor
- Pavel Bojan
- Panait Bogito iu .
Organizatori şi conducători ai luptelor muncitorim ii braşovene intre anii
1 929- 1 933 :
- Anton Balăzs
- A lexandru Barabll.s
-- Karo 1 Szenasy
- Nicolae Timar
- Ana Zereşan.

84 Foto

Hali a fabricii .,Schiel" din oraşul Braşov.

85 Foto

Interiorul unei secţii de la fabrica .,Parola" din Braşov.

86 Foto

Interiorul unei secţ i i a fabricii de cauciuc din Braşov.

87 Foto

Vedere generali a uzinei I.A.R . din Braşov.

88 Document

Ape l : "Către toate com itetele locale de ajutorare din ţară" (. , Apărătorul
proletar" din 2 ianuarie 1 929).

89 Document

Articol privind desfăşurarea grevei de la Tunelul Teliu ("Minerul" din 2 8
februarie 1 929) .
Relatare privind arborarea de drapele roşii de către utecişti şi comunişti
cu prilejul sărbătorir ii zilei de 1 Mai 1 929 la mina de cărbuni ,�Concordia"
- Vulcan, judeţul Braşov.

90 Documel"t

9 1 Foto
.92 Document.
(original)

Un grup de muncitori grevişti de la fabrica .,Schiel" din Braşov, august
1 929 .
Manifeste lansate de secţia locală a P.C.R . şi U .T.C. Braşov în 1 930 ,
pentru mobilizarea proletariatu lu i la luptă revoluţionară sub conducerea
Partidului Comunist pentru libertate ş i dreptate socială.
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93 Document
(original)

Ziarul "Muncitorul de fabrică" ("Gyari Munk:l.s"), editat in anul 1 930
la Braşov, în care se dădeau informaţii despre condiţiile de muncă deo .
sebit de grele de la fabricile din Braşov.

94 Document

Relatare despre întrunirea şomerilor din Braşov , în noiembrie 1 93 1 .

95 Document

Primu l număr a l ziaru lu i "Scînteia" , organu l central a l Partidului Comunist
Român, apărut în ilegalitate la 15 august 1 93 1 .

96 Document
(original)

Primul număr a l revistei politice ş i sociale "Spre stinga" , ed itată în anul
1 93 1 , de către profesoru l comunist I lie Cristea , în care s-au publicat arti
cole de teorie economică , studii de sociologie, de doctrină marxistă , comen
tarii asupra problemelor internaţionale (Primu l număr a apărut la 15 octom·
brie 193 1 , în 2 . 500 de exemplare).
Ziarul " Î mpotriva teroarei" {,.Terror E llcn") , ed itat de Ajutorul Roşu din
Braşov, în anu l 1 93 1 .

97 Document

98 Document

Notă privind constituirea Comitetului Regional P.C.R . Braşov i n luna
ianuarie 1 93 2 .

99 Document

Relatare privind conflictul colectiv d e muncă d e l a uzina I.A.R. din Braşov ,
26 mai 1932.

100 Document

Raport în care este menţionată activitatea comuniştilor desfăşurată în
rîndurile ofiţerilor ş i intelectuali lor din Braşov, 27 august 1 93 2 .

101 Document

Relatare despre acţiunile comun iştilor şi utec i�tilor d e riispirdire a mani
festelor ed itate de Partidu 1 Comunist Român la Zărneşti şi m ina "Con
cordia" ·- Vulcan, judeţul Braşov, in anu l 1 93 1 .

102 Document

Constituirea sindicatu lui muncitorilor ceferişti î n Braşov, 10 martie 1 93 2 .

103 Foto

Demonstraţia munc itorilor ceferişti din Braşov , d e solidaritate cu luptele
eroice de la Griviţa , 2 februarie 1933 (Arh. 1.:s. I. S. P., Fototeca, clişeu 2302).

104 Document

Relatare despre adunarea muncitorilor ceferişti din Braşov , în semn de
solidaritate cu greviştii de la Atelierele Griviţa d in Bucureşti, 2 febru·
arie 1 93 3 .

105 Document
(original)

Ziarul "Stinga" d i n 2 6 februarie 1 933 , care a relatat despre greva munci
torilor ceferişti de la Atelierele Griviţa din Bucureşti, 1 5- 16 februarie 193 3 .

106 Document

Raport privind desfăşurarea activităţii comuniste în oraşul Braşov , 14
august 1 93 3 .

107 Document

Raport privind desfăşurarea activităţii comun iste i n judeţul Braşov , 14
noiembrie 1933.
Articolu l "Eroii din februarie în faţa Consiliului de război" ("Scinteia"
din 10 iunie 1 934),

108 Document

Panou! 9
ASPECTE ALE VIEŢII SOCIAL-ECONOMICE ŞI POLITICE 1934-1938
109 Foto

Aspect de la fabrica "Hess" din Braşov.

1 10 Foto

Sala de comprimat de la fabrica de cicoare "Frank" din Braşov.

1 1 1 Foto

Interior de la fabrica de postav "Thălmann" din Braşov.

1 12 Grafic

Evoluţia industriei judeţului Braşov între an ii 1 9 1 9- 1 936.

1 13 Grafic

Date statistice referitoare la principalele întreprinderi înfiinţate, in judeţul
Braşov între anii 1 9 1 9- 1940,

1 14 Grafic

Date statistice referitoare la s ituaţia industriei din Ţara Bîrsei in anul l939.

https://biblioteca-digitala.ro

MUZEOLOGIE

1 1 5 Document

793

Articol u l "Dizolvarea Gărz ii de fier" , publicat in ziarul "Adevărul" din
10 decembrie 1 93 3 .

1 16 Document

Manifest a l Uniunii Tineretu lu i Comunist , prin care tineretu l munc itor
era mobilizat la luptă împotriva Gărz ii de fier şi a fascismu lu i .

Document

Articolul "Jos Congresul legionar" , publ icat î n "Studentul român" d in
30 martie 193 6 .

1 17

1 1 8 Document

Articolul "Desfiinţarea partidelor pol itice " , publicat în "Lupta româ·
nească" din 1 aprilie 193 8 .

1 1 9 Document
(original)

Articolul ! G . Duca
din 1 ianuarie 1 93- L

1 20 Document
(orig inal )

Articolul "Asasinarea primului m inistru Armand Că linescu " , publicat
în ziarul "Universu l" din septembrie 1 939.

"

.

a

fost asasinat" , publicat i n z iar u l "Dimineaţa"

Panou) 1 0
P.C.R., STEGARUL UNIRII F O RŢF.LOR PATRIOTICE ŞI DEMOCRATICE

1!\tPOTRIVA PERICOLULUI DE RAZBOI ŞI AL fASCISMULUI, 1 934- 1 940

Text:

Creşterea pericolului fascist şi a războiului a determ inat o susţinută luptă
pentru democraţie şi apărarea indepe ndenţei t<i rii, în fruntea căreia s-a
situat clasa muncitoare .

a. P resa democratică �i antifascistă din Bra�ov

1 2 1 Document

Primul număr al ziarului antifascist braşovean "Cuvînt nou" (an 1 , nr. 1
d in 25 august 1 934).

122 Document
(original)

"Scinteia" din 3 martie 1 93 5 .

(original)

123 Doc u ment
(original)
124 Document
(original)

Revista period ică , pentru cu ltura omulu i , "Vremuri noi" , care a apărut
la Braşov, la 1 noiembrie 1 9 3 5 (an 1 , nr . 3 , 1 936).
Primul număr a l ziarului U j ido" , ediţia maghiară a revistei "Vremuri
noi" d in 20 ianuarie 1 936 .
"

1 25 Document

"Buletinul grupulu i avocaţilor democraţi" , apărut la Braşov la 10 febru.
arie 1936 , organ de presă antifascist şi democratic al avocaţilor demo.
eraţi din România, avînd ca redactor responsabil pe dr. Radu O lteanu
(anul 1 nr. 1 din 10 februarie 1936) .

126 Foto

Casa din Braşov , str. M irăslău nr. 9 , in care a funcţionat o tipografie
ilegală a P.C.R.

b. Organizaţii de masă create, conduse �i indrumate de P.C.R . care şi-a u desfăşurat
activitatea in judeţul Braşov
1 27 Grafic

Organizaţiile de masă care ş i-au desfăşurat activitatea in judeţul Braşov :

- U .T.C. ( 1 922)

-- S indicatele unitare (1 923)
- Ajutorul Roşu (1 924)
- Comitetu l Naţional Antifascist (1933)
- Liga Muncii (1933)
- Asociaţia Amicii U .R.S. S . ( 1 934 )
- MADOSZ (1934)
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-

Organizatia tineretu lui antifascist (1934)
Liga contra prejudecătilor (1935)
Com itetul pentru apărarea detinutilor antifascişti
Grupu l Avocatilor Democraţi ( 1 936).

(1935)

128 Foto

În 1 93 3 se constituie Com itetu l Naţional Antifascist, din care au făcut
parte :
- Tudor Bugnariu
-- Petre Constantinescu- laşi
-- Nicolae Ceauşescu
- - Radu Cernătescu (1894---- 1 958)
- Scarlat Calimachi
- lorgu Iordan
- Barbu Lăzăreanu (188 1 - 1 95 7 )
- Matei Socor
-- I l ie Cristea (1892-- 1 958)
- Radu Olteanu (190 1 -- 1 969).

1 2 9 Foto

Adunarea de constituite a organizatiei Frontul Plugarilor, Deva , febru .
arie 1933 (Arh. l. S. l. S . P., Fototeca, clişeu 2245).

1 30 Document

Notă privind constitu irea secţiei locale d in Braşov a Ligii Muncii,
iunie 1 934 .

1 3 1 Document

Asociatia "Am icii U . R . S . S . " devine persoan� jurid ică d in

132 Document

Hotărîrile Grupu lui Avocaţilor democraţ i d i n România ,

1 934 .

30

22 octombrie

1 936.

133 Document

Buletinul "de acţiune" impotriva fascism u l u i (anul

1 34 Document

Adeziunea munc itorilor d e l a uzina l . A . R . d i n Bra�ov , la activitatea orga·
nizaţiei de masă "Liga contra prejudecăţilor" ("Orizont" din 10 martie 1 935) .

135 Document

Man ifest : Împotriva m izeriei ş i războ iului! Front unic de luptă ! al
Com itetu lui Judeţean P . C . R . Braşov , prin care s-a propus organizaţiei
locale a Partidu lu i social-democrat rea lizarea unui Front Unic de luptă
(20 mai 1 935 ) .

136 Document

Platforma d e front popular ant ifascist intitulată : "Pentru pace, pîine,
pămînt şi libertate" , elaborată de P.C.R. la plenara a V-a lărgită d in

1, nr. 1 , 23 octombrie

1 93 3 ) .

(original)

.

august

1 936 (Arh. 1. S. I . S . P., fond Ab, XX- 1 , inv. 954).

13 7 Document

Apelul pentru Front popular al secţiei Braşov a Uniunii muncitorilor ş i
ţăranilor magh iari d i n ianuarie 1 93 5 , adresat Partidu l Naţional-Ţărănesc,
Partidului Radical Ţărănesc ş i prezentat redactiei din Braşov a ziarului "Di
mineaţa " .

U8 Foto

M ilitanti ai mişcării muncitoreşti , democratice şi revoluţionare din Braşov,
care în perioada anilor 1 934 -- 1 940 au mobilizat masele la luptă împotriva
pericolului de război şi a ascensiunii fascismulu i :
- Nicolae Blebea
- Coloman Ambruş
- Gheorghe Chioreanu
- Rozalia Cristea
·- Emeric Csoboth
-- Martin Kopf
-- Albert Nemeth
- M ihail Surdu
- Gheorghe · Stupu
- M ihail Schuster .

1 3 9 Document

Notă a Inspectoratul u i Regional - de · Poliţ-ie Cluj , Serviciul Politiei de
Sigurantă , din 1 2 mai 193 7 , in care se relatează că MADOSZ a ţinut
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o adunare generală la Braşov, 3 ianuarie 193 7 , in cadrul căreia delegaţii
prezenţi au cerut crearea unu i Front popular antifascist, s-au pronunţat
contra războ iului, a fascismului, pentru pace, pîine şi libertate.
140 Foto

Un grup de delegaţi la Congresu l MADOSZ , care s·a ţinut la Braşov , in
anu l 193 7 .

Panou! 1 1

Text :

Comuniştii braşoven i a u luptat pentru apărarea fiinţei naţionale a popa·
ru lui român şi a intereselor naţionale a maselor.

a. Procesul comuniştilor şi antifasciştilor din judeţele Prahova şi DÎmboviţa, judecati
la Curtea Marţială din Braşov - 1 936
14 1 Foto

Nicolae Ceauşescu în lagăru l de concentrare de Ja. Tg . J iu .

142 Document

Proces-verba l, care menţionează ordinul de dare in judecată a tînărului
utecist Nicolae Ceauşescu , încheiat la 19 mai 1 936 (Arh . C. C. al P. C. R.,
fond 96, dosar 6624, fila 1 5).

1 43 Document

Articolul lu i Eugen Jebeleanu " Impresii de la un p roc es" , publicat in ziaru 1
"Cuvînt liber" din 6 iunie 1 936, in care se descrie atitudinea demnă a
tovarăşului Nicolae Ceauşescu , dîrzenia şi fermitatea sa comunistă.

144 Document

Scrisoarea luptătorilor antifascişti şi comunişti din judeţul Prahova ş i
Dimbo v iţa , deţinuţi i n inchisoarea centra lă din Braşov , adresată avocatulu i
democrat, Radu Olteanu , prin care cereau să se man ifeste ma i multă in·
transingenţă , hotărîre ş i sprij in in apărarea lor . in cadru 1 procesu lu i .

1 4 5 Document
146 Foto

Articolu l : "Procesul antifasciştilor din Braşov" , publicat în ziarul "Deştep·
tarea" din ZO iunie 1 936 .
Închisoarea din Braşov , unde au fost deţinuţi cei 25 de luptători antifas·
cişti şi comunişti judecaţi la Curtea M arţială d in Braşov , în luna iunie
1936.

b. Lupta forţelor democratice şi pa tr io t ice din Braşov, În frunte cu P.C.R., pentru
apărarea lib er t ăţilo r democratice, Împotriva ascensiunii fascismului, a pericolului hi tle r is t ,
1 934-1940
Manifest în limbile română ş i maghiară a l Comitetului local P.C.R. ş i
U T. C . d i n Braşov , adresat muncitorilor metalurgişti d e l a fabrica "Julius
Teutsch" din Braşov , în anu l 1 934 , pentru mobilizarea lor la grevă .
148 Document
Articolul "Luptele muncitoreşti din Ardeal! Luptele de la uzinele .,Teutsch"
din Braşov" , publicat în ziarul ., Constructorul" din 21 noiembrie 1 934 .
149 Foto
Aspect de la procesul inscenat la M iercurea Ciuc unor ţărani români ş i
maghiari pentru participarea l o r l a răscoala d i n Valea Ghimeşulu i , organi·
zată sub indrumarea ş i conducerea Com itetului Regiona l P.C.R. a l Ţării
Bîrsei. În fotografie , avocatii apărări i : Ion Gheorghe-Maurer şi Radu
O l teanu in mijlocul unui grup de ţărani implicaţi în proces (Arh. 1. S.
1. S. P., Fototeca , clişeu 3945).
150 Document
Notă a Chesturii poliţiei municipiulu i Braşov , B iroul Siguranţei, d in 30
noiembrie 1 934 , în care se relatează că Comitetu l local antifascist din Bra·
şov a · dat ·spre publicare manifestul · "Studenţi.i înfierea�ă · b!lrQII'I'Ia",. pentru
a . se P.rot�sta contra Jascismul\l i . � i a. .r�zboiu)ui . .
1 5 1 Document: . C onstituirea l�t Bra� � �Co� iteCU:iui �r;�tru·eUbe�atell lui Ernst Thălmann ,
marele : fiu al poporu lu i · german şi· c·oflducătorul. f.artidu lu i Comunist din
Germania . În fruntea com itetului se aflau Radu·. Olt�anu şi Ilie Cristea.
147 Document
( original)

.

�

;
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152 Document

153 Document

154 Document
1 5 5 Document

156 Foto
1 5 7 Document

Articolul "Marea fierbere din comuna Fundata Branului" , publicat în
z iarul "Zorile" din 9 m a i 1 93 5 . 1n acest articol se arată lupta ţărănimii
împotriva fiscalităţii excesive , a datoriilor şi impozitelor, cum ţăranii din
Fundata Branului au acţio'lat cu energie împotriva încercărilor moşieri
lor de a · i deposeda forţat de pămînt.
Notă în care se relatează că la 19 august 1 93 5 , orele 2 2 ,30, oamenii
munc ii d in Braşov au protestat din nou în faţa Consulatului german,
aruncind cu pietre în camera în care se găsea consu lu l german , una din
pietre fiind înfăşurată în două bucăţi de h îrtie care conţineau proteste
contra po liticii dictaturi i hitleriste.
Articolul "Frontul studenţesc democrat " , publicat in "Studentu l român"
d in 30 octombrie 1 93 5 .
Nota Siguranţei care semnalează succesul comuniştilor la Congresu l Uniunii
Generale a S ind icatelor Cefer iste ţinut la Braşov , între 26- 28 iulie 1 936
care s-a desfăşurat sub semnul luptei pentru făurirea Frontulu i Unic Mun
c itoresc şi, pe baza lu i , a Frontului Popular Antifascist (Arh. C . C al P. C. R.
fond 68, dosar 6 1 5 5 , fila 209).
Un grup de delegaţi la Congresu l Uniun i i Generale a Sindicatelor Ceferiste
ţinut la Braşov in iunie 1936 (Arh . 1 . S. l. S. P. , Fototeca , clişeu 6 1 42).
Congresu l Uniunii Generale a Sind icatelor Ceferiste ţinut la Braşov în
iulie 1 936 s-a desfăşurat sub semnu l luptei un ite a clasei muncitoare Îm·
potriva pericolu lui fascist ş i a războiului imperialist, incheindu-se prin
adoptarea une i rezoluţii împotriva războiului şi a fascismu lu i . Rezoluţia
a constituit un vibrant apel adresat forţelor democratice. Articolul "0 re
zoluţie a congresulu i ceferist impotriva fascism u lu i şi a războ iului" ("Di
m ineaţa" din 26 iunie 1 936).

158 Document

Notă de unde rezultă salutu l Com itetulu i Central a l Partidulu i Comunis·
Român adresat delegaţilor care participă la lucrările Congresulu i Uniunii
Generale a Sindicatelor Ceferiste, ţinut la Braşov , în iunie 1 936.

159 Foto

Delegaţi braşoveni la Congresul Uniunii Generale a Sindicatelor Ceferiste :
S im ion Stan ş i Gheorghe Zorca .
Casa în care a funcţionat în vara anului 1 936 o tabără a studenţilor demo
craţi din Român ia, la Moeciul de Jos (lîngă Bran), în juderul Braşov, cu
scopul de a acţiona în comun împotriva fascism u lui ş i a războiu lui, alături
de celelalte forţe democratice .

160 Foto

1 6 1 Document

Articolul "Studenţi democraţi sechestraţi în tabăra lor" , publicat în z iarul
"Dimineaţa" din 1 2 august 1 936 , in care conducerea Frontulu i studenţesc
democrat a protestat şi a cerut deplina libertate de acţiune pentru studenţii
democraţi aflaţi în tabără , intrucit M inisteru l de Interne a dispus ca tabăra
să fie înconjurată cu jandarm i pentru ca studenţi i democraţi să nu poată
circula .

Panou[ 12
Text :

În august 1 940 , României i-a fost impus D ictatul de la V iena, prin care
partea de nord a Transilvaniei era răp ită şi predată Ungariei horthyste .
Împotriva acestu i act arbitrar, in intreaga ţară s-au desfăşurat puternice
manifestaţii populare.

a. Demonstraţii antifasciste şi de protest la Braşov împotriva Dictatului de la Viena
Aspect de la demonstraţia oamenilor muncii din oraşul Cluj , 30 august
1 940, împotriva D ictatulu i de la Viena , impus de Germania h itleristă ş i
Italia fascistă , prin care o p r t e a terit c r iului R c rr in iei na cec'ată Ur:gariei
horthyete.

1 62 Foto
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163 Document

Facsimil în limba germană cu semnăturile reprezentanţilor oficiali a i gu·
vernelor Germaniei h itleriste, Italiei fasciste, Ungariei horthyste şi al Ro
mâniei pe Dictatul de la Viena (Arh. I . S . I. S.P., fond 10, dosar 1 74).

16-! Document

Articolul "Protestul românilor braşoven i" , publicat în "Gazeta Transilva
niei" din 5 septembrie 1 940.

(original)

165 Document
(ori::inal)

Articolul "Ce trebuie să ştim despre teritoriul cedat în unna arbirrajului
de la V iena" , publicat în "Gazeta Trans ilvaniei" din 5 septembrie 1940.

166 Document

Ziarul ilegal "Uzina ş i ogorul" , ed itat de Com itetu l Regional d in Ţara
Bîrsei al Partidu lui Comunist d in România , în octombrie 1940, care a
mob ilizat masele din judeţu l Braşov la luptă împotriva dictaturi i m i litaro·
fasciste antonesciene, a răspîndit ştiri, a informat opinia publică despre
politica guvernu lu i fascist, despre consecinţele D ictatu lu i de la V iena.

167 Document

Darea de seamă asupra stări i de spirit a populaţiei din raza chesturii poliţiei
municipiului Braşov , din punct de vedere econom ic, social şi politic , în
cursul lun i i septembrie 1 940, în care se re lata despre demonstraţiile anti·
fasc iste care au avut loc la Braşov , între 1 şi 3 septembrie 1 940, împotriva
D ictatu l u i de la V iena .

168 Document

Articolul "Demonstraţiile revoluţionare ale maselor munc itoare din Ardeal"
publicat în ziarul ,.Scînteia" d in 1 7 septem brie 1 940, în care se sublinia
lupta eroică a oamenilor munc i i d in judeţul Braşov sub conducerea PCR ,
pentru apă rarea independenţei ş i suveranităţii naţionale.

169 Document

Manifestul editat de organizaţia locală P.C.R . Braşov în toamna anului 1 940,
intitulat : .,Muncitori românii La arme i " , prin care se demasca instaurarea
regimului politic fascist în România , ce cerea să se lupte împotr iva d icta·
turii şi a ocupanţilor h itler işti, penrru sa lvgardarea independenţe i , suverani
tllţii ş i a dem nităţ ii naţiunii române.

(origina l )

1 70 Document

O notă n Legiunii de jandarm i din Braşov adresată Prefecturii judeţu l u i
Braşov , în care s e arată c ă î n comuna Vama Buzăului s-au răspîndit
man ifeste, prin care munc itor ii şi ţăran i i româ n i erau îndemnaţi să lupte
cu armele în m î i n i pentru apărarea integr ităţii teritoriale. Nota se referă
la răspînd irea man ifestu lu i : "Muncitori românii La armei"

b. Instaurarea dictaturii militaro-fasciste (septembrie 1940) şi lupta forţelor patrio
comuniştii, Împotriva regimului
tice, democratice din jude ţ u l Braşov, În
frunte
cu
politic fascist
Tex t :

1 7 1 Document

Î n septembrie 1 940, vîrfurile reacţionare a l e burgheziei ş i moş ierim i i din
România, cu sprij inul d irect a l Germaniei h irleriste , au instaurat d ictatura
m ilitaro-fasc istă , care, la 22 iunie 194 1 , a împins ţara noastră în războ iul
antisovietic .

Articolul "O-nu 1 general Antonescu tnvestit cu depline puter i penrru con
ducerea statulu i român" , publicat în ziarul "U niversu l" din 6 septembrie

1 940.

172 Document

Articolul "Textu l protoco lulu i" , privind aderarea României la pactul
Tripartit încheiat la 27 septembrie 1940, între Gennan ia, Italia şi Japonia ,
publicat în ziarul "Timpul" din 23 noiembrie 1940 .

1 73 Document

Articolul "A lte instituţii ş i întreprinderi m i l itarizate" , publicat în z iarul
" Argus" din 29 noiembrie 1 94 1 .

174 Document

Articolul "Pedeapsa cu moartea pentru transmiţători i de informaţiuni
şi sabotori i din întreprinder ile pub lice şi particulare" , publicat în ziarul
" Informaţia z ilei" d in 20 septembrie 1 94 2 .

1 7 5 Foto

Intrarea forţelor m ilitare h itleriste î n Român ia ,
(Arh. 1. S. 1. S. P., Fototeca, clişeu, 6201).

(original)

(original)
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176 Foto
1 7 7 Poto

Masacrele comise de legionari în timpul rebeliunii din ianuarie 1 94 1
(Arh . 1 . S. I. S. P., Fototeca , clişeu 9297).

Lagărul de internaţi politici de la Tg. Jiu , unde , în anii 1 94 1- 1 944, au
fost închişi militanţi comunişti, patrioţi antifascişti.

178 Document

Manifest a l C.C. a l P.C.R . din septembrie 1 94 0 , intitulat "Muncitori,
ţărani, intelectua li, soldaţi, marinari" , prin care se arăta că dictatura fas
cistă antonesciană a fost instaurată în România şi se mobilizau masele In
luptă impotriva regimului po litic fascist.

1 7 9 Document
(original)

Broşura "De la regimu ! legionar la dictatura m ilitară" , publicată de P .C.R . ,
prin care se demască instaurarea dictaturii militare-fasc iste, în septembrie
1 940, în România, chemînd masele la luptă împotriva regimului politic
fascist şi pentru organizarea rezistenţei antihitleriste.

180 Document

Notă privind activitatea desfăşurată de comuniştii braşoveni, Grigore Ră·
ceanu şi Marin Muscalagiu în oraşul Braşov , împotriva D ictatului de la
Viena şi a d ictaturii m ilitaro-fasciste, fapt care a dus la arestarea lor de
' către organele represive şi internarea în lagăru l de la Caracal la 3 1 decembrie 1940 .

1 8 1 Document

182 Foto

Notă a chesturii poliţiei municipiului Braşov , birou 1 S iguranţei, din 13 mai
1 94 1 , de unde rezultă acţiunea de răspînd ire a manifestelor, broşurilor
şi a ·altor materiale propagand istice , iniţiată de organizaţia locală P.C.R.
Braşov cu prilejul sărbătoririi zilei de 1 Mai 1 94 1 .
M ilitanţi a i P.C.R . d in Braşov, care a u participat la lupă împotriva dicta·
turii militaro-fasciste ş i a războ iului hitlerist :
Petre Chelemen
Gheorghe Pălănceanu
Gheorghe Şerbănescu
Iosif Szekely
Vasile Şerbănescu
I leana Răceanu
- Chigore Răceanu .
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183 Document

Platforma-program a P.C.R . , din 6 septembrie 1 94 1 : "Lupta poporului
român pentru libertate şi independenţă naţională" , adresată tuturor parti
deldr , · grupărilor, personalităţilor politice şi patrioţilor, în vederea reali
zării Frontului Patriotic Antihitlerist.

184 Documeqt

Manifest al Com itetu lu i Regional a l P.C.R . Braşov , intitulat "Cetăţeni din
judeţul Făgăraş" , adresat populaţiei rurale din judeţul Făgăraş, prin care
ţăranii munc itori erau îndemnaţi să lupte împotriva rechiziţiilor, pentru
păstrarea produselor lor agricole şi animale , contra dictaturii fasciste ş i a
ocupanţilor hitlerişti.

185 Document

Manifest editat în 1 94 2 ·de către Comitetu l local al P.C.R. Braşov, inti
tulat : "Către populaţia română din Braşov" , prin care se arăta că salvarea
poporulu i român ş i a tuturor naţionalităţilor conlocu itoare poate veni
numai prin colaborarea tuturor forţelor patriotice şi organizarea unu i larg
front naţional antihitlerist, care să lupte pentru răsturnarea regimului fascist
antonescian, izgonirea ocupanţilor hltlerişti şi pentru independenţă naţionali.
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186 Document

Manifest intitulat "Braşoveni", ed itat de Com itetul Regional P.C.R. Bra·
şov, prin care populaţia muncitoare a Braşovu lu i era chemată la acţiunea
de rezistenţă antihitleristă , la lupta pentru încetarea războiu lu i antisovietic.

187 Document

Manifest ed itat de Com itetu l patriotic al întreprinderii "Metrom" din
Braşov, intitulat : "Fraţi muncitor i, funcţionar i , meşteri , ingineri d in
uzina Metrom , bărbaţi şi femei, flăcă i şi fete" , prin care muncitorii erau
chemaţi să participe la lupta antih itleristă , pe linia planu lui general de
acţiune elaborat de P.C.R . în 1943 , în vederea doborîrii dictaturii miii·
taro-fasciste, pentru victoria insurecţiei .

188 Documem

Manifest editat de Com itetu l de Front unic sau de acţiune, al uzinelor
ASTRA Braşov , lansat la 24 iun ie 1 944 , intitulat : "Fraţi munc itori ai
uzinelor ASTRAl Maiştri, ingineri ş i funcţionari! " , prin care se sublinia
că sarcina fundamentală a muncitorilor este de a se organiza pentru a da
o ripostă hotărîtă împotriva regimulu i fascist, cerîndu-se intensificarea
acţ iu n i lor de sabotaj a maşinii de război h it lerisre, popularizîndu -se pre·
vederile manifestu lu i Frontulu i unic muncitoresc de la 1 ma i 1944 .

189 Document

Fluturaş : "Vrem pace cu sov ietele" , editat de U n iunea Tineretulu i Comu

1 90 Document

nist (194 3 ) .
Fluturaş : "Români! n u vă prezentaţ i l a armată! călău 1 Antonescu v ă trim ite
la moarte sigură ! "

1 9 1 Document

Articolul "Chemare către femei " , publicat în z iarul "România liberă" (1943).

192 Document

Fluturaş : "La luptă alături de noi în Frontu l Patriotic Antihitlerist" (1943).

193 Document

Fluturaş : "Pace cu a l iaţii" (1944 ).

194 Document

Fluturaş : "Afară cu lipitorile hitleriste" (1944).

(original)

(original)
195 Grafic

Date privind existenţa celulelor P.C.R . între anii 1 940-- 194 4 , în între·

prinderile din judeţul Braşov :
Uzina I.A.R. , Braşov
Uzina ASTRA, Braşov
Fabrica Metrom , Braşov
Farbica Schiel, Braşov
Fabrica Kocsis, Braşov
- Oraş Făgăraş.

1 96 Document

Notă a cabinetului subsecretariatu lu i de stat din M inisterul Afacerilor
Interne, din 17 septembrie 1 94 2 , prin care se arată răspîndirea de mani
feste comuniste la Făgăraş , în z iua de 7 septembrie 194 2 .

197 Document

Notă privind starea de spirit a muncitorilor de la Fabrica de explozibil
din Făgăraş , 26 septembrie 1 94 1 .
Notă privind nemulţumirile soldaţilor concentraţi la detaşamentul de lucru
nr. 63 , C.F.R . Vlădeni, faţă de condiţiile grele de muncă şi viaţă, faţă de
salariile insuficiente în raport cu scumpetea (iulie 1 94 1) .

198 Document

1 9 9 Document

Notă din 22 decembrie 1943 , refer itoare la starea de nemulţumire a mun
citorilor de la uzina ASTRA din Braşov, faţă de regimul politic fascist,
condiţiile grele de muncă, lipsa de aprovizionare mai ales cu p i ine, abu·
zurlle administraţiei uzinei.

200 Document

Tabel care demonstrează dezertările masive a le soldaţilor români din armată
în semn de protest faţă de războiu l h itlerist.

20 1 Document

Notă a Inspectoratului Regional de poliţie Timişoa ra Serviciul poliţiei
de siguranţă , din 13 aprilie 1 944 , prin care se remarcă o atmosferă din ce
în ce mai comunizantă la întreprinderile d in regiunea Braşov, desfăşurarea
unei propagande pe scară , intinsA împotriva regimului.
,
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202 Document

203 Document

204 Grafic
205 Foto
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!06 Foto

201 Document
208 Document

209 Document

2 10 Document

Notă de unde rezultă acţiunile de sabotaj a le muncitorilor ceferişti din
Braşov , pentru incendierea trenurilor petroliere. Se arată că la 25 iulie 1 944
orele 2 1 ,56, trenu l petro lier 280 1 , care a intrat în staţia Racoş pe linia
Braşov-Sighişoara , a fost lovit de o explozie care s-a produs la vagoanele
cisternă , datorită unei maşini infernale fixată în dosul tablei de fier, de
lîngă robinetu l vagonulu i.
Notă a chesturii poliţiei Braşov, Biroul Siguranţe i, din 3 1 iulie 1944 ,
în care se arată că la 30 iulie 1 944 s-au găsit în cartierul Suburbiu-Barto
lomeu , 20 de manifeste semnate de grupul patriotic de la Griviţa, intitulate :
Pace, pîine, libertate! No i asta vrem! Moarte criminalilor de război ş i
complicilor lor! " , răspîndite d e comuniştii ş i uteciştii braşoveni.
Acţiuni de sabotaj ale muncitor ilor, funcţionarilor şi inginerilor din În·
treprinderile judeţu lu i Braşov, desfăşurate între anii 194(}-- 1944 , sub con
ducerea P.C.R.
M il itanţi ai P .C.R.-Braşov, care au condus lupta patriotică şi antifascistă
a oamenilor muncii din judeţul Braşov intre anii 1 94(}-- 1 944 :
- Valer Baba
- Ladislau B 6nyai
Nicolae Belu
- Ludovic Demeter
- Nicolae Ganciu
Ioan Meţiu
Vasile M ihuţ
lzsak Schmidt
Ilie Trandafirescu
Francisc Vaida
Ecaterina Vereş Lazăr
Magdalena Zorca.
Planul de măsuri elaborat de P. C. R. în vara anului 1943 , în vederea eli·
berării ţării de sub j ugul fascist :
- Întărirea unităţii partidului şi a capacităţii sale de luptă
- Realizarea unităţii de acţiune a clasei muncitoare
- Crearea unu i sistem larg de alianţe po litice
-- Organizarea detaşamentelor înarmate ale clasei muncitoare
- Atragerea armatei de partea forţelor patriotice antihitleriste.
M ilitanţi de frunte ai Partidului Comunist Român, care au condus lupta
clasei muncitoare, a tuturor forţelor patriotice ş i antihitleriste în anii
1940- 1 94 4 , impotriva dictaturi i militaro-fasciste ş i a războiului hitlerist,
pentru eliberarea patriei de sub jugul fascist.
Manifest intitulat : "Români" , semnat de Com itetul Uniunii Patrioţilor
din RomAnia, prin care erau concretizate sarcinile organ izaţiei Uniun ii
Patrioţilor în lupta antihitleristă ş i antifascistă a poporului român.
Primul număr al ziarului ilegal patriotic "România liberă", din 28 ianuarie
1 94 3 , editat de P.C.R., prin care oamenii muncii erau mobilizaţi la luptă
pentru doborîrea regimului politic fascist şi ieşirea României din războiul
hitlerist.
Manifestul intitulat "Fraţi români" , lansat de Frontul Patriotic Antihitlerist
în anul 1 94 3 , răspîndit în judeţele B raşov ş i Făgăraş, care a contribuit
la creşterea adversităţii ş i urii faţ1i de războiul hitlerist, pentru intensifi·
carea luptei antihitleriste, în vederea doborîrii regimulu i dictaturii anto·
nesciene. (Manifestul a fost publicat în ziarul ilegal "România l iberă" din
24 ianuarie 1943 ) .
Extras din comunicarea dată la 5 aprilie 1 944 , de către conducerea operativă
a partidului din care făceau parte : Constantin Pirvulescu , Emil Bodnaraş,
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2 13 Foto

2 1 4 Document

2 1 5 Document
2 1 6 Document
2 17 Document
2 1 8 Document
2 1 9 Foto
220 Hartă
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2 2 1 Document
222 Document
223 Foto
224 Document
(original)
51

-
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80 1

Iosif Rangheţ, referitoare l a schimbările petrecute i n conducerea Partidulu i
Comunist Român (Arh. C. C. al P . C. R., fond 1 , dosar 7990, fila 20).
Î n aprilie 1944 , Partidu l Comunist a încheiat cu Partidul Social-Democrat,
Frontu l Unic Muncitoresc. Cu acest prilej � ·a editat manifestul , intitulat
"Fraţi muncitori şi tineri muncitorii Români 1 " , a l Frontului Unic Mun
c itoresc (l mai 1944), care chema masele la luptă pentru răsturnarea guver•
nului Antonescu şi formarea unu i guvern naţional din reprezentanţii
tuturor forţelor antihitleriste.
Însemnări luate de reprezentantul P.C.R . , care cuprind problemele cliseu•
tate la şedinţa din noaptea de 13/ 14 iunie 1944 , organizată de
P.C.R . , intr-o casă conspirativă , la care au luat parte reprezentanţii Partidu
lui Comunist : Emi l Bodnaraş ş i Lucreţiu Pătrăşcanu ; reprezentanţii pa
latului ş i ai armate i : generalu l Gh . Sănătescu , I . Mocsony Stîrcea, M . Ioa
n iţ iu , gen. Gh. M ihail, gen. C. Vasiliu-Răşcanu şi col. O. Dămăceanu, în
prezenţa lui Gr. Niculescu-Buzeşti, care era delegatu l oficios a l P.N.Ţ.
şi P.N . L .
Casa conspirativă a P.C.R. din Bucureşti, unde, în noaptea de 13/14 iunie
1944 , a avut loc o şed inţă in care a fost adoptat planul insurecţiei armate
elaborat de comunişt i ş i s-a creat Com itetu l m il itar care a pregătit unită
ţile militare în vederea insurecţiei armate antifasciste (Arh. I. S. I. S P.,
Fototeca, clişeu 7890.
Î n 20 iunie 1 944 , la insistenţele P.C.R. se perfectează acordul de cola
borare intre Partidu l Comunist, Partidul Social.Cemccrat, Partidul Na
ţional-Ţărănesc şi Partidul Naţional-Liberal , constituindu-se B locul Naţional
Democrat. Declaraţia-program a Bloculu i Naţional Democrat, publicată
în ziarul "România liberă" d in 10 august 194 4 .
Extras d intr-un raport a l comandamentului Formaţiunilor d e luptă patrio
tice din sept . 1944 , cu referiri la începuturile de organizare a acestora.
Articolu l " Î n Italia fascismul s - a prăbuş it" , publicat în ziaru l ilegal "Româ
nia liberă" din 8 august 1944 .
Articolu l "Marea ofensivă a a liaţilor pe toate fronturi le" , publicat în ziarul
ilegal "România liberă" din 10 iunie 1944 .
Articolul ..A început marea ofensivă a a liaţilor spre nimicirea totală a
h itleriştilor" .
Cisterne incendiare de patrioţi în Valea Prahove i, în anul 1943 (Arh . 1. S.
I. S . P. Fototeca, clişeu 7953).
Bătălia de pe Don şi de la Stalingrad ( 1 943).
23 AUGUST 1944
Victoria insurecţiei armate a deschis poporu lu i român calea cuceririi li
bertăţii sociale ş i naţionale, a realizării celor mai inalte idealuri ale celor
ce muncesc, a victoriei revoluţiei socia liste şi trecerea la· construirea so·
eia l ism u lu i .
P e baza p lanu lui elaborat d e P.C.R . ş i acceptat d e cercurile palatului, Ion
Antonescu , M ihai Antonescu şi ceilalţi membri ai guvernu lui d ictaturii
militaro-fasciste au fost arestaţi la palatu l rega l .
Ordinul "Pajura" , prin care unităţile m i litare d i n Bucureşti a u fost puse
in stare de alarmă .
Ordinul "Stejar" , extremă urgenţă , prin care unităţile m il itare din Bucureşti
au intrat în d ispozitivul de luptă.
Clădirea din Bucureşti, str. E liza F ilipescu , în care a funcţionat Comanda
mentul m i l itar a l capitalei şi Comandamentul F .L.P . în timpul insurecţiei
armate.
Î nalt decret nr. 16 1 9 din 23 august 1 944 , pentru constituirea noului guvern
condus de generalul Constantin Sănătescu.

https://biblioteca-digitala.ro

M0ZE6L6GiE

802
Ora 20
Ora 22

Ora 10 -24

Ora 23
225 Docum�nt

Guvernu l prezidat de generalu l C-tin Sănătescu n fost format din tehnicieni
ş i m i litar i, cu participarea cite unu i reprezentant al partidelor Bloculu i
Naţional Democratic : P.C.R . , P.S.D . , P .N .Ţ . şi P .N . L .
A fost difuzată prin posturile d e radio proclamaţie regelu i , declaraţia gu
vernulu i Sănătescu , precum ş i o serie de comunicări elaborate cu parti·
c iparea reprezentanţilor P.C.R . , privind primele măsuri luate de nou l
guvern.
U n ităţile militare şi formaţiunile de luptă patriotice au luat sub contro l :
Preşedinţia Consiliu lui de Miniştr i , M inisteru l de Externe , M in isteru l de
Interne, M inisterul de Războ i , Palatu l telefoanelor, posturile de radio
emisie Băneasa , Subsecretariatu l de stat al aeru lui, Poşta Centrală , Uz inele
Grozăveşti, Prefectura Poliţiei Capitalei, Palatul Jandarmeriei, Siguranţa
Statului, gările oraşului etc.
Generalul Gh . Miha il, şeful Marelui Stat-Major , dă directiva operativă nr. 1
prin care se comunică oficia l întregii armate române de pe front ş i din
:o:ona interioară că "Armata română încetează lupta alături de trupele ger·
mane, în scopu l de a obţine pacea de la Naţiun ile Unite şi de a reîncepe
lupta alături de forţele armate a le acestora pentru eliberarea Ardealulu i
de Nord" .
Ca indicaţie operativă principală se dispunea :
încetarea imediată a focului contra trupelor Naţiunilor Unite (sovietice) ;
- recuperarea forţelor armate române de pe front în scopul u lterioarei
lor întrebuinţări in operaţiile vizînd e liberarea Nordu lui Ardea lu lu i ;
- eliberarea teritoriulu i naţional d e trupele germane ;
-- acţiune ofensivă pentru eliberarea Nordului Ardealulu i.
Artilerişti români în timpu l luptelor de la Băneasa , august 1 944 (Arh . 1. S.
1. S. P., Fototeca, clişeu 6040)
La 23 August 1 944 , dictatura militaro-fasc istă a fost răsturnată , s-a format
un nou guvern în componenţa căruia au intrat m ilitanţi şi reprezentanţi
ai partidelor po litice din Blocul Naţional Democrat. Armata Română a
întors armele împotriva h itleriştilor, România s -a alăturat coaliţiei anti
h itleriste . Ziaru l "România liberă" din 24 august 1 944 anunţă răsturnarea regimului h itlerist din România.
Ofiţeri h itlerişti luaţi prizonieri de ostaş ii români, Bucureşti, august 1 944
(Arh. 1. S. 1. S. P .. Fototeca, clişeu 2434).
Articolul "După lupte extrem de violente încercarea perfidă a naziştilor
de a pune mîna pe capitala României a fost înfrîntă defin itiv" , publicat
în ziaru l "România liberă" din 28 august 1 94 4 .
Desfăşurarea operaţiilor m ilitare în timpu l insurecţiei armate, 23-3 1
august 1 944 .
Instrucţiunile Marelui Stat-Major către Corpu l de munte d in Braşov, pri·
vind operaţiile m ilitare desfăşurate pe teritoriul judeţului Braşov , 24 august
1 94 4 .
Notă privind luptele purtate c u trupele h itleriste l a Bod , 2 6 august 1 944.
Notă privind luptele purtate cu trupele hitleriste la Bran şi Cernatu , 26
august 1 94 4 .
Relatare despre luptele pentru apărarea postului de radio Bod , 2 6 august
1 944 .
Apelul manifest intitulat : "Către muncitorii şi cetăţenii braşoveni" , publicat
de secretariatu l Comitewlui Regional al P.C.R. Braşov, prin care se
sublinia dezvoltarea luptei antifasciste şi de e liberare naţională a popo·
rului, necesitatea intensificării luptei organizaţiilor Partidulu i Comunist
Român împotriva forţelor reacţionare, pentru desăvîrşirea revoluţiei bur·
ghezo-democratice d in România (27 august 1 944).
Raport al Corpului de munte din Braşov, privind luptele purtate de armata
română in zona Braşovului, 2 sept. 1944 .
··-

125

o

Foto

226 Document

127 Foto
128 Document
219 Hartă
230 Document
23 1 Document
232 Document
233 Document
23 4 Document

235 Document
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236 Foto
23 7 Document

238 Document
239 Foto
240 Document
24 1 Document
242 Foto
243 Schiţă
244 Schiţă
245 Foto

Un grup de muncitori ş i tehnicieni de la uzinele "Rogifer" -Tohan , parti
cipanţi la luptele armatei române contra trupelor h itleriste din zona Prej 
mer-Doboli, în august 1 944 (Arh . I. S. I. S. P., Fototeca, clişeu 13406).
Ordin de zi nr. 14 d in 30 octombrie 1 944 , al M inistrulu i de războ i, prin
care c itează contribuţia a 57 de muncitori de la uzinele "Rogifer" -Tohan ,
la luptele împotriva armatei h itleriste din zona Prejmer-Doboli, alături de
forţele m ilitare ale Corpului de munte din Braşov.
Notă a Statu lui Major al Corpului 1 de munte din Braşov, prin care se
cerea fabricii de muniţii din Tohan, să participe la aprovizionarea cu arma
ment a acestei mari unităţi m i litare.
Formaţiune de luptă patriotică d in Braşov, august 1 944 .
Comunicat al Marelui Stat-Major privind " lichidarea u ltimelor rămăşiţe
de pe teritoriu l naţional" .
Notă informat ivă a Marelui Stat-Major privind sechestrarea unor avioane
germane sosite pe aeroportul din Braşov, 24 august 1 944.
Populaţia ţării a făcut o ca ldă ş i entuziastă primire eroicei armate sovietice,
ajunsă în Bucureşti în zilele de 3 0 - 3 1 august 1 944 (Arh. I. S. I. S. P. ,
Fototeca, clişeu 2 109).
Acţiunile Corpului de munte d in Braşov între 23 august şi 6 septembrie
1 94 4 .
Grupările formate d i n un ităţile subordonate Corpulu i d e munte, potrivi.l
ordinului de operaţi i nr . 1 al Marelu i Stat-Major.
Eroi ai luptei pentru v ictoria însureqiei armate antifasciste din august 1 944
şi ai războ iului antihitlerist :
- Nicolae Cristoloveanu
- Andrei Depner
- cpt. Constantin Fulga
- Iancu H ilache
- Nicolae Muşat
- Ion Nistor
- Gheorghe O laru
- Plut. Marin Oprişan
Soldat Ion Panait
- Gheorghe Şerban.

Panou! 1 6
ECOUL INTERNAŢIONAL AL INSURECŢIE! ARMATE
246 Documente 1 4 documente în limbile rusă, chineză , franceză, engleză etc . , privind ecoul
insurecţiei armate antifasciste din august 1 94 4 .
Panou! 1 7
247 Document

248 Foto

249 Document
511

Proiectul de Platformă elaborat de C.C. al P .C.R . , pentru constituirea
Frontulu i Naţional Democrat, p1,1blicat în ziarul "Scînteia" din 26 septem·
brie 1944 , care va deveni, la 28 septembrie 1944 , Proiect-Platformă al Fron
tului U n ic Muncitoresc . Proiectul prevedea : sprij inirea războiu lu i anei
hitlerist ; formarea unui guvern democrat alcătuit din personalităţi politice
democratice ; reforma agrară ; lărgirea l ibertăţilor şi drepturilor democra
tice şi înlăturarea oricăror d iscriminări de rasă, religie sau rang socia l ;
r idicarea nivelului de trai al maselor paralel cu refacerea ş i dezvoltarea
economică a ţării ; o politică externă de prietenie cu Naţiunile Unite şi,
în primul rind, cu U.R .S .S.
Nicolae Ceauşescu , Iosif Rangheţ , Chivu Stoica la o demonstraţie din
Bucureşti, octombrie 1 944 (Arh . 1. S . 1 . S. P., Fototeca, clişeu 20615).
Prima intrunire publică organizată de Comitetul Regional P.C.R. Braşov,
la 27 august 1 94 4 , la care au participat reprezentanţi ai muncitorilor de la
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250 Fotd
2 5 1 Document
252 Document
253 Document
(origina l)
254 Document

255 Document

uzinele ASTRA , IAR , Atelierele C .F .R . , care ş i -au manifestat entuziasmul
şi hotărîrea pentru sprijin irea ob iectivelor stabilite de Partidul Comunist
Româ n , p<:nrru democratizarea vieţii politice, înfăptu irea reformei agrare ,
refacerea econom ieL naţionale, instaurarea llnu i guvern de largă concen
trare democratică .
Clădirea d in str. M ihai V iteazu l nr. 1 4 , în care s-a desfăşurat prima În·
trunire publică a Comitetulu i Regional P .C,R , Braşov, la 27 august 1 944 .
Articolul "Prima conferinţă liberă a tineretului progresist din judeţu l
Braşov" , publicat în ziaru l "Drum nou" din octombrie 1 944 .
Articolul " Inaugurarea sed iu l u i Sind icatelor Un ite d in Braşov" , publicat
în ziaru l "Drum nou" d in 24 oct . 1 944 .
Primu l număr a l ziarulu i "Drum nou " , organ de luptă pentru libertate ş i
progres, editat d e organLzaţia locală P.C.R . Braşov , care a apărut l a 1 0
septembrie 1 944 ("Drum nou", a n 1 , nr. 1 din 1 0 septembrie 1944 ) .
Articolul "Manifestaţia P.C.R . d in Braşov pentru democraţie populară " ,
publicat în ziarul "Drum nou" d in 17 septembrie 1 944 .
Articolul "Adunarea F.N . D . d in Braşov" , publicat în ziarul "Drum nou"
din 17 oct. 1 944 .

Pa nou l 1 8

LUPTA MASELOR SUB CONDUCEREA P.C.R., PENTRU INSTAURAREA
GUVERNULUI DEMOCRATIC
256 Document
257 Document
258 Document
259 Document
260 Document
2 6 1 Document
262 Document
263 Document

264 Document

Articolul "Braşovul ş i-a schimbat admin istraţia" , publicat în ziarul "Drum
nou" din 25 noiembrie 1 944 .
Articolu l "Marea demonstraţie cetăţenească la Braşov" , publicat în ziarul
"Drum nou" d in 26 sept. 1 944 .
Articolul "Muncitor imea de la uzinele Astra din Braşov a izgonit conducerea
fascistă" , publicat in ziarul "Drum nou" din 27 septembrie 1 944 .
Articolu l "Poporu l ş i-a spus cuvîntu l. Să plece guvernul. Vrem guvern
F . N . D . " , publicat în z iarul "Drum nou" din 1 1 octombrie 1 944 .
Articolul "Muncitorii de la Vulcan au izgonit fasciştii din fabrică", pu·
b licat în z iaru l .,Drum nou" din 24 octombrie 1 94 4 .
Articolul "Ţăran ii din comuna Prejmer, cătunu l Cărpiniş , pornesc l a în
făptuirea reformei agrare" , publicat în ziarul "Drum nou" din 1 1 noiembrie
1 944 .
Articolul "Muncitorii de la Atelierele C .F .R . d in Braşov fac ordine în
intreprindere" , publicat în ziarul .,Drum nou" d in 17 decembrie 1944 .
Articolul "La Rîşnov , ţăranii p ornesc luptă," pub licat în ziarul "Drum
nou" din l2 noiembrie 1 94 4 . In acest articol se arăta că toţi locuitorii
comunei ş i-au dat adeziunea la organizaţia Frontu lui Plugarilor care reali·
zează în chipul cel mai fericit drepturile ţăran ilor.
Articolul .,Frontul Plugarilor se întinde repede în tot judeţul Braşov",
publicat în ziarul "Drum nou" din 25 noiembrie 1 94 4 .

265 Document

Programu l de guvernare al Frontului Naţional Democrat, adoptat de către
partidele ş i organizaţiile componente la propunerea P.C.R . , pub licat în
.,Scînteia" d in 29 ianuarie 1 94 5 .

266 Document

Manifest al Frontu lu i P lugarilor adresat ţărănim ii, prin care este chemată
să treacă imediat la înfăptuirea pe cale revoluţionară a reformei agrare,
publicat în ziarul "Scînteia" din 1 0 februarie 1 94 5 .
Articolul .,Ţăranii din Făgăraş cer imediata înfăptuire a reformei agrare" ,
publicat în ziarul .,Drum nou" din 1 2 februarie 1945.

267 Document
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268 Document
269 Document
270 Document
2 7 1 Foto

272 Foto
273 Document
274 Document

275 Document

Artico lul "Cetătenii Făgăraşului cer un guvern F.N . D . " , publicat în :iarul
"Drum nou" din 17 februarie 1 94 5 .
Man ifestu l Comitetu lu i judetean Braşov al Frontu lui National Democrat
intitulat "Cetăteni 1 Patrioţ i ! Fraţi plugari ! " (februarie 1 94 5 ) , în care se
arăta necesitatea înfăptu irii reformei agrare.
Articolul " 1 0 .000 de cetăţeni braşoveni au manifestat pentru un guvern
F .N . D . " , publicat în ziarul "Drum nou" din 1 8 februarie 1 945 .
Sub conducerea Partidu lui Comunist Român , oamen ii munc ii din Braşov
au desfăşurat largi acţiuni în sprij inu l aplicăr i i programu lu i de guvernare
a 1 Frontu lu i Nationa 1 Democrat, pentru instaurarea unu i guvern democratic.
Demonstraţia oamenilor munc i i d in Braşov, împotriva guvernu lui reacţionar
Rădescu din 25 februarie 1 94 5 .
Demonstraţie a muncitorilor de la uzinele ş i fabricile braşovene din 25
februarie 1 94 5 , pentru instaurarea unu i guvern democratic (în prim plan,
muncitorii ş i munc itoarele de la fabrica Metrom d in Braşov).
Articolul "Peste 3 5 .000 de cetăten i braşoven i , cer un guvern F.N . D . " ,
publicat î n ziarul "Drum nou" din 2 6 februarie 194 5 .
Articolul "Cetăţen ii Braşovului au cerut institu irea imed iată a unu i gu,·ern
compus in majoritate d i n reprezentanţi F.N.D . , publicat în "Drum nou"
d in 6 martie 1 94 5 .
Articolul "Populaţia oraşului ş i judeţu lui Făgăraş , a instalat un prefect
al poporului" , publicat în ziarul "Drum nou" din 9 martie 1 94 5 .

Panoul 1 9
6 MARTIE 1945

276 Document
(or igin al )
277 Foto
278 Foto

Marea adunare popu lară d in Bucureşt i , la care au participat peste 800.000
de cetăţeni cu prilejul instaurării guvernului de la 6 manie ("Scînteia" din
8 martie 1 94 5 ) .
Dr. Petru Groza (1 884- 1 95 8 ) , patriot, eminent om politic ş i de stat, pre
şedintele guvernulu i instaurat la 6 martie 1 94 5 .
Prima şedinţă a guvernului d e largă concentrare democratică condus de
Dr. Petru Groza , instaurat la 6 martie 1 94 5 (Arh. I. S. I. S. P
Fototeca,
clişeu 1 9050).
Demonstraţie a oamenilor munc ii din judeţul Braşov , în sprijinul guvernu
lui democratic instaurat la 6 martie 1 94 5 .
M itingul oamenilor muncii din Bucureşti, organizat cu prilejul instalăr i i
guvernului democrat, prezidat de Dr. Petru Groza, 6 martie 1 945 (Arh.
I. S. I. S. P ., Fototeca, clişeu 3491).
•.

279 Foto
280 Foto

Panou! 2 0
2 8 1 Grafic
282 Hartă
283 Document
(original)
284 Foto
285 Foto
286 Foto
287 Foto

Contribuţia României la războiul antihitlerist, de l a 23 August 1 94 4 ş
pînă la terminarea războiului.
Luptele unităţilor române şi sovietice în zona Sf. Gheorghe, septembrie 1 94 4 .
Articolul "Marea încleştare d e la Sf. Gheorghe" , publicat în ziarul "Scîn·
te ia" din septembrie 1 944 .
Tanchişti români pe frontul d in sudul Transilvaniei (Arh. I. S. I. S.P., Fo
toteca, clişeu 4308).
Grupă de aruncătoare de mine pe frontul d in Ungaria, noiembrie 1 94 4 .
O staş i d in Corpul motomecanizaţi in drum spre front, septembrie 1944
(Arh. 1. S. l. S. P., Fototeca, clişeu 8264).
Ostaşi români din D ivizia 3 Munte luptind într-un sat din Cehoslovacia ,
martie 1 945 (Arh . I. S. l. S. P., Fototeca, clişeu 8272).
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288 Fato
289 Fato
290 Fato

Ostaşi români şi sovietici sărbătorind eliberarea oraşului Carei, 25 octom
brie 1944 .
Elevi şi ostaşi de gardă la cimitirul soldaţilor sovietici din Braşov.
Gardă de onoare la cimitirul ostaşilor români din Braşov.

Eroi ai războiului antihitlerist
2 9 1 Fato

292 Fato
293 Fato
294 Fato
295 Fato
296 Document
297 Fato
298 Fato
299 Document

- A lexandru Rusu
- Vasile Băcilă
- Iosif Petru
- Constantin Godeanu
- Constantin Marinescu
- Eftimie Croitoru
- Victor Neghină
- Virgil Iovănaş
- Petre Romulus
- Gheorghe Turturică
- Nicolae Cambrea
- Grigore Bălan.
Generalu l I. M. Managarov ş i generalul Vasile Atanasiu la punctul de
comandă al Armatei I române , aprilie 1 945 (Arh. I. S. I S. P., Fototeca ,
clişeu 8261 ).
Forţe armate române , participante la el iberarea Austriei.
Voluntari braşoven i pe frontu l antihitlerist, membri ai diviziei "Tudor
Vladim irescu" , la aniversarea a 25 de ani de la constituire ( 10 ianuarie
1 970).
Nica Gheorghe, voluntar pe frontul antihitlerist.
B ilet de identitate, Rusu Alexandru , voluntar pe frontul antih itlerist.
Ofiţeri români şi sovietici în tranşee pe frontu l d in Transilvania, octom·
brie 1 944 .
Generalul Ion Dumitrache , comandantul Corpului de munte în perioada
25 aug-26 act. 1 944 , la un punct de comandă pe malu l Mureşului, sep·
tembrie 1 94 4 .
"Trupele române ş i sovietice au dezrobit întreaga Transilvanie" -· Comu
nicatu l special din ziua de 25 act. 1 944 , al Marelu i Stat-Major al armatei.

Panou! 2 1
Text :
300 Fato
3 0 1 Document
302 Document
303 Document
304 Fato
305 Dac·umimt
306 Document

Reforma agrară d in martie 1 945 în judeţul Braşov : 23 .800 ha suprafaţă
expropriată, d in care cu 22 .800 ha au fost împroprietărite 6239 familii
ţărăneşti.
M iting al ţăranilor din judeţul Braşov cu prilejul înmînării titlurilor de
proprietate, 1945 .
Manifestul "Prin înfrăţirea muncitorilor cu ţăranii spre o viaţă l iberă şi
îmbelşugată " .
"Decret-lege pentru înfăptuirea reformei agrare" , publicat în ziaru l "Drum
nou" din 25 martie 1 94 5 .
Articolul "Comuniştii de la Malaxa -Tohan in ajutorul ţăranimii" , publi·
cat în ziarul "Drum nou " , 1 946.
Dr. Petru Groza înmînînd titluri de proprietate ţăranilor din judeţul
Braşov, 194 5 .
Articolul " Înfăptuind reforma agr!!.ră , ţăranii din Dobîrlău-Mărcuş· îşi
croiesc o nouă viaţă" , publicai: in ziarul "Drum nou" , 1946.
Articolul "Braşovul activează intens la opera de ajutorare a regiunilor
lovite de secetă" , publ ic&t în ziarul ,;Drum nou " , septembrie 1946.
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Articolul ,.Ţăranii pălmaşi devin proprietari ai pămîntului pe care îl mun
cesc", publicat în ziarul ,.Drum nou" , 1 946.

308 Foto

Aspect de la adunarea organizată de Frontul Plugarilor la Bra şov iunie 1945 .

309 Foto

Manifestaţia oamenilor muncii din Braşov cu prilej u l aniversării zilei de
1 Mai 1 945 .

,

Pa noul 22
Text :

3 10 Fato

3 I l Document

Conferinţa Naţională a P.C.R. d in octombrie 1 945 a elaborat linia poli
tică , formele şi metodele corespunzătoare pentru mobil izarea întregulu i
popor la redresarea economică a ţării ş i consolidarea rînduielilor dem o 
cratice statornic ite prin lupta maselor.
Conferinţa Naţională a Partidu lui d in octombrie 1 945 a fundamentat pro
gramu 1 de acţiune pentru redresarea economiei naţiona le , pentru întărirea
puterii democrat - populare, trasînd linia industrializării României (Aspect
din timpul lucrărilor conferinţei) ; A r h . 1. S. 1. S. P., Fototeca, clişeu 1 572.
Articolul ,.Rezoluţia Conferinţei Naţionale a P . C R . , publicat în ziarul
S cinte ia " d in 1 noiembrie 1 9 4 5 .
.

"

,.

3 1 2 Foto

3 1 3 Document

Gheorghe Gheorgh iu-Dej , ales la Conferinţă secretar genera l al C . C . al
P.C.R . , prezintă raportu l politic, 1945 (Arb. 1. S. 1. S. P. , Fototeca, clişeu 17089).
Articolul ,.Prima conferinţă liberă a organizaţiei regionale Braşov a P.C .R "
publicat în ziarul ,.Drum nou" din 22 aprilie 1 945 .

.

3 1 4 D ocument
3 1 5 Fato

Rezoluţia adoptată de Conferinţa regională P.C.R . Braşov, august 194 5 .
Delegaţii organizaţiei regionale P.C.R . Braşov , la Conferinţa naţională ,
oct. 1 94 5 .

3 16 Fato

Miting al oamenilor muncii d i n Braşov in spr ij inu l guvernului condus de
Dr. Petru Groza, 194 5 .

.3 1 7 Document

Articolul "Adunarea generală extraordinară a comitetelor d e fabrică ş i
întreprinderi a infierat atacu l banditesc d e l a 8 noiembrie cerînd ares
tarea lui Maniu şi Brătianu" , publicat in z iarul ,.Drum nou " , noiembrie
1946.

3 1 8 Document

În urma d istruger ilor provocate de războ i, producţia i nd ustriei scăzuse
intr-o serie de ramuri la 50% faţă de n ivelul antebelic. Agricultura era
secătuită de jaful h itleriştilor, de rechiziţiile ş i distrugerile din timpul
războiului. Seceta din anii 1 945- 1946 şi sabotaju l economic al cercurilor
reacţionare au agravat această moştenire economică. Refacerea economică
a fost pusă in centrul preocupărilor Partidului Comunist.
Artico lul Cefer işt ii braşoveni se so lidarizează cu hotărîrile guvernulu i
Petru Groza" , publicat in ziarul "Drum nou " , 1 946.
"

3 1 9 Fato
3 20 Document

(original)

3 2 1 Document

M ani festaţia maselor muncitoare bucureştene impotriva acţiunii provoca·
toare a elementelor reacţionare-burgheze , 8 noiembrie 194 5 .
Articolul "Pentru prima dată i n istoria s a poporul român a votat liber" ,
publicat în ziarul "Scînteia" din 2 noiembrie 194 6 .

Articolu l "Platforma-Program a B .P.D . " , publicat î n ziarul "Scinteia" ,
noiembrie 1 946.

322 Document

Articolu l "Rezultatu l alegerilor parlamentare pe ţară" , publicat în ziaru 1
"Scînteia " , 2 1 noiembrie 1 946.

323 D oc um ent

Articolul "Primele alegeri libere în ţară şi la Braşov" , publicat in ziarul
. ,Drum nou" , noiembrie 1946 .
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324 Document

Articolul "Participarea masivă la vot a cetăţenilor a asigurat victoria zdro
b itoare a democraţiei asupra reacţiunii", publicat în ziarul "Drum nou"
din noiembrie 1 946.

Panoul 23
3 25 Grafic'

33 8 Fato
339 Fato

Principalele măsuri pentru îmbunătăţirea s ituaţiei economice şi financiare
a ţării iniţiate de partidul comunist ( 1 946- 1947).
Articolul "Termenii genera li a i tratatu lu i de pace cu România" , pub licat
în ziarul "Drum nou " , 1946 .
M itingu l din Bucureşti organizat cu prilejul reintoarcerii delegaţiei române
de la Conferinţa de pace de b Paris, 1946 .
Delegaţia României la Conferinţa de pace , oprirea în gara Braşov cu pri
lejul reintoarcerii în ţară, 1 946 (Arh. I. S. I. S P. , Fototeca, clişeu 8 1 90).
Nicolae Ceauşescu la o întrunire a tineretulu i , 1 946 (Arh . I. S. I. S. P.,
Fototeca, clişeu 1 907 1).
Ion Gheorghe-Maurer în m ij locu l muncitorilor de la I .A .R . , Braşov , 1 94 7 .
(Arh . I. S. 1. S. P . , Fototeca, clişeu 8360).
Primul tractor românesc , I.A.R. 22
M itingu l oamenilor muncii de la I.A.R . , cu prilejul inaugurării primului
tractor românesc , 26 decembrie 1946.
"Legea pentru etatizarea B .N.R . a fost prezentată parlamentu lu i " .
Articolul "Legea oficiilor a fost votată" .
Articolu l "Propunerile P.C.R . în vederea îmbunătăţirii situaţiei economice
şi financiare a ţări i" .
Articolu l "Munc itorimea braşoveană îşi exprimă bucuria realizării în
folosu l ei a stab ilizării monetare" .
Tineretu l din Braşov , participant entuziast pe �antieru l muncii patriotice
Bumbeşti-L ivezeni .
Participarea tineretu lui braşovean pe şantierul de l a Caracău.
Tineretul braşovean pe şantierul Agnita-Botorca.

326 Document
327 Fato
32 8 Fato
329 Fato
330 Fato
33 1 Fato
332 Fato
333 Document
334 Document
335 Document
336 Document

337 Fato

340 Fato

Tineretu l braşovean pe şantierele munc ii patriotice din ţară.

34 1 Document

Articolul "Cinste vouă , voluntari a i reconstrucţiei" , publicat în ziarul
"Scînteia" d in 7 . ·ecembrie 1 94 7 .

342 Document

Articolu l "Muncitorii d e l a I.A.R . hotărîţi să lupte pentru mărirea pro 

343 Document

Articolul "Tractoare pentru ţărani " .

ducţiei".

344 Document

Articol u l "Uzinele

345 Document

Articolul "La uzinele D .Voina muncitorii măresc producţia" .

ASTRA

în p lină reconstrucţie".

Panoul 24
JO DECEMBRIE 1 947

346 Fato

La 30 decembrie a fost abolită monarhia şi S·a proclamat republica . Ca
urmare a înfrîngerii reacţiun ii şi cuceririi depline a puterii de către oamenii
munc ii, în frunte cu clasa muncitoare, România a trecut într-o etapă
nouă a dezvo ltării sale, etapa construcţiei socialiste . Adunarea populară
desfăşurată în Piaţa Palatului din Bucureşti cu prilej u l abolirii monarhiei
şi proclamări i Republ ic i i Populare Române.

347 Foto

Prezidiu! Republicii Populare Române constituit la 30 decembrie 1 94 7 ,
a l cărui preşedinte a fost savantul dr. C . I . Parhon.
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348 Document

Articolul .,Populaţia Braşovu lu i salută R .P.R" , publicat în 1 iarul "Drum
nou" , ianuarie 1 94 8 .

349 Document
(original)

Articolu l "Actul d e abd icare , M ih a i l " , publicat î n ziarul "Scinteia " ,
ianuarie 194 8 .

Pa nou! 25

Text :

Crearea part idu lui unic, in februarie 1 948 , a asigurat dasei munc itoare
condiţiile organizatorice şi politice pentru a·şi putea îndeplin i malta
m isiune de clasă conducătoare a societăţii în opera de constru ire a socia·
lismulu i.

350 Document

Artico lu l "Prima zi a Congresu lu i P.M . R . s-a desfăşurat intr-un entuziast
spirit de luptă" , publicat în ziarul Scînteia" , 23 februarie 1 94 8 .

3 5 1 Document

Articolul "Muncitorimea braşoveană man ifestează pentru Partid unic
munc itoresc" , publicat în ziaru l "Drum nou" din februarie 1 94 8 .

3 5 2 Document

Articolul "Desch iderea Congresu lui P.M .R . " , publicat în ziarul "Drum
nou" din 23 februarie 1 948 .

3 5 3 Document

Articolu 1 "Constituirea organizaţiilor de partid unic muncitoresc în uzinele
şi întreprinderile d in Braşov" , pub licat în z iarul "Drum nou " , 1 948.

354 Fato

Unificarea P.C.R. cu P.S . D . la Congresul din februarie 1948 pe baza prin·
cipiilor marxism- leninismulu i , a asigurat formarea partidulu i unic al clasei
muncitoare din România - Partidul Munc itoresc Român. Aspect din timpul
lucrărilor Congresu lui (Arh . 1 . S. l. Ş. P. , Fototeca, clişeu 8383)

355 Foto
356 Fato
3 5 7 Document

Lucrările Conferinţei judeţene Braşov, pentru făurirea partidului unic,
ianuarie 1 94 8 .

Aspect d e l a sesiunea M .A . N . a Repub licii Popu lare Române, care a votat
actul naţionalizăr i i , 1 94 8 .

Articolul "Textul legii pentru naţionaliz �rea întreprinderilor industriale,
bancare, de asigurări miniere şi de transporturi" , publicat in z iarul "Scînteia"
d in 12 iunie 1 94 8 .

3 58 Document

Articolu l "Ovaţ ii d e bucurie l a M alaxa -Tohan la vestea naţionalizări i
întreprinderilor " , pub licat in ziaru l "Drum nou " , 3 1 iunie 1 94 8 .

3 5 9 Document

Articolul "Entuziaste m itinguri organizate în fabrici" , publicat în ziarul
"Drum nou " , 3 1 iunie 1 948 .

360 Document

Articolu l "Munc itori i , funcţionarii ş i tehnicieni i uzinelor ASTRA Braşov,
Întruniţi în mare miting, salută cu bucurie actul de naţionalizare a între·
prinderilor industriale", publicat în ziarul "Drum nou " , 3 1 iunie 1 948.

361 Document

Articolul "Muncitorii de la I . M .S . ş i C.F.R. salută actu l istoric a l naţia·
nalizări i industriilor braşovene" , publicat în ziarul "Drum nou " , 3 1 iu·
n ie 1 948.

362 Fato

Aspect de la constitu irea C.A.P. Zăbran i , judeţul Arad , 1 94 8 .

363 Document

Articolul "Rezoluţia şedinţei p lenare a C . C . al P .M . R . , din 3 - 5 martie
1 948 pentru transformarea socialistă a agricultur ii" , publicat în ziaru l
"Scînteia" , 15 martie 1 94 9 .

3 6 4 Document

Procesu l verbal de .constituire a G .A . S . "Tudor Vladimirescu" din comuna
Hărman , judeţul Braşov (1950) .

365 Document

Proces-verbal de constituire a G .A . S . " Il ie Pintilie" d in ccn:una Ghimbav,
judeţul Braşov ( 1 95 1) .
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Panou! 26
Text :

366 Document

367 Document

Călăuzindu-se după învăţătura marxist- leninistă, pornind de la realităţile
ţării noastre şi sprij inindu-se pe energia şi capac itatea creatoare a popo
rului român , partidul comunist a pus in centrul politicii sale industriali·
zarea ţării şi cooperativizarea agricu lturii ca bază a constru irii socialis
mulu i , asigurării independenţei şi suveranităţ ii naţiona le .
Articolul "Hotărîrea şedinţei p lenare a C . C . al P.M . R . din 12--- 1 3 decem
brie 1950 asupra planulu i cincinal de dezvoltare a economiei naţionale a
R .P.R." ( 1 95 1� 1 955 ) , publicat in z iarul "Scînteia" d in 14 decembrie 1950.

370 Grafic

Articolul "Hotărîrea şedinţei p lenare a C.C. al P.M .R. asupra planu lu i
de electrificare a ţării " ( 1 950).
D inamica producţiei globale industriale a judeţului Braşov ( 1 948- 1965) .
Ritmul mediul anual de creştere a producţiei globale industriale a jude
ţului Braşov in anii 1 948 - 1 965 a iost de 1 8 , 7 .
Volumul investiţiilor in economia judeţului Braşo-.; ( i n milioane lei).

3 7 1 Foto

Fabrica de produse chiru ice "Culorom" Codlea , j udeţul Braşov .

3 7 2 Foto

Uzina de autocamioane din Braşov, Hala de montaj , 1 96 1 .

3 7 1 Foto

Uz ina "Tractorul" din Braşov, secţia de contro l

374 Foto

Fabrica de �oduse lactate din Braşov, secţia de fabricare a brinzeturilor,
1 963 .

368 Grafic
369 Grafic

Panou! 27

a

cuzineţilor.

3 75 Foto

Combinatul chimic d in oraşul Victoria , judeţul Braşov .

3 76 Foto

Fabrica de stofe Braşov, 1 962.

377 Foto

Uzina "Rulmentul", secţia de montaj ş i asamblare a rulmenţilor, 1962.

Panou! 28
378 Foto

Strîngerea recoltei la C.A.P. d in Cod lea.

379 Foto

Recoltatul sfeclei de zahăr la C.A .P. din comuna Hălchiu.

380 Foto

Sectorul zootehnic al C.A.P. Viştea de Jos, judeţul Braşov.

3 8 1 Foto

Recoltatul grîului la C.A.P. Cristian, judeţul Braşov.

382 Grafic

Parcul de tractoare şi maşini agricole d i n judeţul Braşov.

383 Grafic

Suprafaţa arabilă ce revenea unui tractor in judeţul Braşov.

3 84 Grafic

Producţia agricolă a judeţul u i Braşov în anul 1 965 (in tone).

3 85 Grafic

Efectivele de animale d in judeţul Braşov (în bucăţi).

Panou! 29
386 Grafic

Dezvoltarea î nvăţămîntului şi culturii în judeţul Braşov în anii 1948- 1 965.

387 Foto
388 Foto

Institutul pedagogic de 3 ani Braşov : viitori profesori în Laboratorul de
chimie.
Vedere a grupulu i şcolar "Steagu l roşu " , 1 965 .

389 Foto

Laboratoru l de fizică al L iceului nr. 3 , Braşov.

390 Foto

Clăd irea Teatru lu i dramatic din Braşov inagaurată in anul 1959.

3 9 1 Foto

Casa de cultură din Făgăraş .
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30

PROCLAMAREA REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA, AUGUST 1 965

Articolul 1 din constituţie "România este republică socialistă . Republica
Socialistă România este stat al oamenilor muncii de la oraşe ş i sate, suveran,
independent ş i unitar. Teritoriul său este inalienabil ş i indivizibil.

Text :

392 Stemă

Republica Social istă România.

393 Fato

Entuziasmul oamenilor munc ii din Bucureşti cu pr ilejul prodamării R.S.R.

]94 Fato

Aspecte din sala Congresu lu i cu ocazia proclamării R .S.R.

395 Document
(original)

Constituţia R . S . R .

396 Fato

Demonstraţia oamenilor muncii din capitală, 23 august 196 5 .

397 Fato

Tovarăşu l Nicolae Ceauşescu ş i tovarăşul Ion Gheorghe Maurer î n mij·
locul cetăţenilor din Bucureşti.

Pano11 l 3 1
398 Hartă

Harta econom ică a judeţului Braşov , 1 970 .

Pa noul 3 2
3 9 9 Grafic

Volumul investitiilor in an ii 1965 - 1 970 , în judeţul Braşov, 980 1 milioane
lei, cu 8 1 ,2 % mai mult ca in 1 96 1- 1 965 , din care s-au construit 1 20
obiective industriale.

400 Grafic

Producţia globală industrială a judeţulu i a crescut in 1 970 cu 84 ,8% faţă
de 1 96 5 , reprezentind 6 ,7 % din producţia globală a României.

40 1 Grafic

16% din producţia industrială a judeţului este valorificată la export in
80 de ţări.

402 Grafic

Producţia industriei constructoare de maşini a judeţului in 1 970 a crescut
de 4 1 ori faţă de 1 95 0 , reprezentind 5 7 ,7 % din producţia globală a jude•
ţulu i .

403 Grafic

Dinamica producţiei globale a industriei chim ice :
1 970
1 76 %
1968
147 %
1 9 65
100%

Pa nou l

33

404 Grafic

Producţia globală industrială a judeţului Braşov, in
6 ,7 % din producţia industrială a României.

405 Fato

Stand de probă pentru transm isiuni hidraulice la Uzina "Hidromecanica"
Braşov

406 Fato

Uzina "Rulmentul" - hala de montaj rulmenţi, 1967 .

407 Fato

Secţia de urzit a fabricii de stofe, Braşov.

408 Fato

Prezentarea noului tip de autocamioane ROMAN D iesel
rilor de partid şi de . stat, august 1 97 L

409 Fato
4 .10 Fato

1970 a reprezentat

conducăto·

Noul tip de autocamion ROMAN. D iesel construit la U .A.B.
V izita conducătorilor de partid ş i de stat la Uzina "6 Martie"- Zărneşt i ,
4 ianuarie 1 97 1 .
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4 1 1 Foto
4 1 2 roto
4 13 Foto

Cele mai noi cucertri ,de tehn icii, prezente in uzinele braşovene. Aspect
de la Uzina nr. 2 .
Combinatul Chimic Făgăraş .
1nstalaţia electrică intrată în funcţiune la secţia capotaj a U .A .B . , 1 97 1 .

Panou! 34

-1 J.l Foto

4 15 Foto
4 1 6 Foto
4 1 7 Foto

Uzina "Tractorul" -Braşov , vedere panoramică .
Parcu l de tractoare al uzinei "Tractorul" , Braşov.
Tractorul "Universal" S 1 500.
Tractoru l "Universal" 650 M . pe ogoarele judeţulu i Br&şov.

4 18 Foto

Staţiunea experimentală agricolă Stupini, Braşov .

4 1 9 Foto

Înzestrarea tehnică a agriculturii, factor important al ridicării producţiei
medii la hectar.

4 20 Foto

Înzestrarea tehnică a agriculturii judeţului Braşov .
-- Instalaţii pentru împrăştiat îngrăşăminte 1 965--100
1 970- 1 75 , 5
1965- 1 00
Combine pentru pă ioase
1 970-- 162 ,8
1 965-- 1 00
Pluguri tractor
1970- 1 1 1 ,4
Tractoare fizice
1 965- 100
1 970- 1 4 7 ,8

4 2 1 Foto

Sectorul zootehnic al C.A.P. Ghimbav.

422 Foto

Sere cu roşii la I . A.S. Codlea.

Panou! 35
423 Grafi(;

În 1 9 70, erau în judeţ : 145 cămine şi case de cultură
7
1 17
4
656

cluburi
cinematografe
teatre dramatice, muzicale şi de păpuşi
biblioteci cu 34 m ilioane cărţi.

424 Grafi(;

Judeţu 1 Rraşov a dat economiei naţionale 4600 absolvanţi ai învăţămîntu lui
superior şi 25 .000 absolvenţi a i şcolilor profesionale.

425 Foto

Maşină autoreglabilă pentru prelucrarea electrolitică a metalelor
realizată la Universitatea din Braşov.

426 Foto

Instalaţie de pompare magnetoh idrodinamică a mercurului, realizată la
Universitatea d in Braşov.

4 27 Foto

Atelierele grupulu i şcolar al Uzinei de autocamioane, Braşov.

dure,

428 Foto

Macheta noului local al Facultăţii de mecanică din Braşov.

429 Foto

Noua clădire a Institutului de cercetăr i pentru automobile şi tractoare.

430 Foto

Laboratoru 1 de 1 imb i străine a 1 Liceului "Ioan MeşotA" , Braşov.

43 1 Grafi(;

În anii 1 966-- 1 970 au fost construite în judeţul Braşov 18 şcoli noi cu
2 1 5 săli de clasă.

4 3 2 Foto

Casa de cultură din oraşul Victoria.

433 Foto

Noua clădire a L iceului industrial Braşov, 1 97 1 .

434 Foto

Pregătirea datelor la Centru l teritor ial de calcul electronic Braşov, 197 1 .
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4 3 5 Foto

Primirea l a Moscova a delegaţiei d e partid şi d e stat a R.S . R . , condusă
de tovarăşul Nicolae Ceauşescu, 1 966.

436 Foto

R.D. Vietnam salutînd delagaţia de partid ş i guvernamentală română ,
condusă de tovarăşul Nicolae Ceauşescu, iunie 1 97 1 .
Întîlnirea dintre Mao-Tze-dun, Preşedintele Partidului Comunist Chinez
şi Nicolae Ceauşescu, Secretar general al Partidului Comunist Român, 1 97 1 .
Vizita delegaţiei de partid ş i guvernamentale bulgare, condusă de tovarăşul
Todor J ivkov, în România.

4 3 7 Foto
438 Foto
4 3 9 Foto
440 Foto

44 1 Foto
442 Foto

4 4 3 Foto

Vizita preşedintelui R.S . F . Iugoslavia, Iosip Broz Tito, în România, 197 1 .
Delegaţia P.C.R. la Congresul a l IX-lea a l Partidului Muncitoresc Socialist
Ungar, discutînd cu tovarăşul I anos K âd âr , Prim-secretar al Partidului
Muncitoresc Socialist Ungar, 1 970.
Tovarăşul Paul Niculescu-Mizil rostindu-şi cuvîntarea la Congresul Parti·
dului Muncitoresc Socialist Unit din Germania , 1 970.
Trecerea în revistă la Praga a gărzii de onoare de către tovarăşii Nicolae
Ceauşescu, Preşedintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia şi Ludvik Svoboda, Preşed intele Republicii Socialiste Cehoslovace
( 1 968).
Depunerea de coroane de către delegaţia de partid ş i guvernamentală ro·
mână cu prilejul viz itei în R.P. Polonii , 1 969.

444 Foto

Vizita delegaţiei de partid şi guvernamentale române, condusă de tovarăşu l
Nicolae Ceauşescu, i n Republica Populară Mongolă , iunie 1 97 1 .

445 Foto

Întîlnirea dintre Secretarul general a l Partidului Comunist Român, to·
varăşul Nicolae Ceauşescu şi K im Ir Sen, Secretar genera l a Partidului Muncii
d in Republica Popu lară Democrată Coreeană.

446 Foto

M iting de sol idaritate cu lupta poporulu i cubanez, Bucureşti, iulie 1 967.

447 Foto

M itingul de la Combinatul petrochimic de la Brazi în cinstea Secretarului
general al Partidului Comunist din Spania, Santiago Carrillo, 1 970.

HB Foto

Convorbirea d intre delegaţ ia Partidului Comunist din Japonia, condusă
de Kenj i M iyamato şi delegaţia Partidului Comunist Român, condusă de
tovarăşul Nicola; Ceauşescu, septembrie 197 1 .

H 9 Foto

Întîlnirea dintre Secretaru l general a l P.C.R . , Nicolae Ceauşescu , c u Secre·
tarul general al Partidului Comunist Francez, Waldeck Rochet, august 1 96 7 .

Panou! 3 7

CONGRESUL AL X-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, AUGUST 1 969
450

Stema Partidu lui Comunist Român.

4 5 1 Foto

Aspect din timpul lucrărilor celui de-al X-lea Congres al P .C.R.

4 5 2 Foto

Membrii Comitetului Central al P.C.R. ş i a i Comisiei de Revizie, aleşi
de Congresul al X - lea.

4 5 3 Foto

Delegaţia judeţului Braşov la Congresu l a l X - lea a l P .C.R.

454 Document
(original)

Nicolae Ceauşescu , Raport la cel de-al X -lea Congres a l Partidului Comunist
Român.

•

Întregul material foto de pe acest panou provine de la AGERPRES .
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455 Document
(original)

Ion Gheorghe Maurer, Raport asupra D irectivelor Congresului a l X -lea
al P.C.R. privind planul cincinal pe anii 197 1-- 1 975 şi lini ile directoare
ale dezvoltării economiei naţionale pe perioada 1 976- 1 980 .

456 Document
(original)

Virgil Trofin, Raport cu privire la modificările ce se propun
Statutului Partidului Comunist Român.

4 5 7 Document
(original)

Rezoluţia Congresului al X-lea al Partidu lu i Comunist Român.

a

fi aduse

Pa noul 38
4 5 8 Grafic

R.S . România î ntreţine relaţii diplomatice cu 98 de ţări şi relaţii econo•
mice şi de altă natură cu peste 100 de ţări.

459 Foto

Preşedintele Consiliului de Stat a l României, Nicolae Ceauşescu , la sediul
UNESCO , Paris, 1970.
Tovarăşul Nicolae Ceauşescu rostindu -şi cuvîntarea de la tribuna celei de-a
XXV-a sesiuni Uubiliare) a Organizaţiei Naţiunilor Unite, New-York, 1 970.

460 Foto
46 1 Foto

În timpul m itingului de la uzina "Republica" din Bucureşti în cinstea
delegaţiei Partidului de stînga - comuniştii din Suedia , condusă de Carl·
Henrik Hermansson, preşedintele partidului, august 1 97 1 .

462 Foto

Î n timpul vizitei preşedintelui Republicii Federale a Germaniei, Gustav
Heinemann, la Braşov , mai 1 97 1 .

463 Foto

Pavilionul românesc la Tirgul internaţional de la Tok io, 1969.

464 Foto

Standul României la Tirgul internaţional de la Rabat, Maroc.

465 Foto

Participarea României la Tîrgul internaţional de la Salonic, 1967.

ION ARDELEANU, GEORGE SARAFOLEANU,
MIRCEA BALTESCU, HERBERT RABINOVICl,
IOAN DON, DORICA BUCUR
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tEMATICA
EXPOZIŢIEI " 50 DE ANI DE LA PRIMUL CONGRES GENERAL
AL SINDICATELOR DIN ROMANIA, OCTOMBRIE 1 92 1 "
Panou! 1 :

Titlul expoziţiei

Text :

.,UN LOC DE SEAMĂ ÎN VIAŢA SOCIETĂŢII NOASTRE AU AVUT Ş I
A U S INDICATELE , ORGANIZAŢII LARGI ALE CLASEI MUNCITOARE
ALE MASELOR DE OAMENI Al MUNCII CU O BOGATĂ ŞI ÎNDELUN 
GATĂ TRADIŢIE REVOLUŢIONARĂ Î N LUPTA PENTRUAPĂRAREA
INTERESELOR CELOR CE MUNCESC ÎMPOTRIVA EXPLOATĂRII".
NICOLAE CEAUŞESCU

Pa noul II :

Primele organi:aţii muncitoreşti din România

Text :

În anul 1846 s-a creat la Braşov , Asociaţia de întrajutorare a lucrătorilor ti
pografi, un moment din istoria dezvoltării mişcării muncitoreşti din ţara noastră .

Documen t :

Statute pentru o casă d e prevedere şi economie fondată d e lucrătorii tipografi
din Bucureşti, 1858 (Biblioteca Academiei R .S .R .)

Document :

Chemarea Asociaţiei lucrătorilor d in Timişoara, tipărită în patru limbi, adresată
muncitorilor pentru a participa la întrun irea din 3 iulie 1868 (Fototeca ISISP,
Clişeul 1 904 1 )

Portrete :

Petre lspircscu ( 1 830-- 1887) ; I . S . Rădulescu ; (Biblioteca Academiei R . S . R . ,
Ştampe F 2 , 2224 ; F 2 , 420 1 , .,Tribuna tipografilor" d i n 1 .1 1 . 1944)

Document :

"Lucrătorul român" , an 1, nr. 1 din 5 noiembrie 1872 (Biblioteca Academ iei
R.S . R . , P. IV. 1 500)
În anii 1867- 1 869 s-a constituit la Braşov, o reuniune a sodalilor români, aso
ciaţie de meseriaşi, calfe ş i ucenici.

Text :
Document :

Statutele Asociaţiei lucrătorilor români, mecanici, fondată în anul 1886 (Biblio
teca Academiei R.S.R. 1 392293).

Document :

Statutul Societăţii lucrătorilor brutari din laşi, 1 886 (Biblioteca Academiei
R.S.R. 1 3 9 1 238)

Foto :

Participanţi la Congresul al II-lea al P.S.D .M.R. 1894 (.,Adevărul" din 2 mai
1 894)
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Creşterea numărului muncitorilor din industrie şi transporturi
190 1- 1 902

România. veche

Transilvania

1913-1914

5 2.487

263.629

1900

1910

1 75 .530

245.380

Numărul sindicatelor În anul 1 906

Grafic :
Alexandria
Bacău
Botoşani
Brăila
Bucureşti
Călăraşi
Cîmpina
Constanta

3
2

10
15
1
3
5

Craiova
Galaţi
laşi
Turnu Măgurele
Ploieşti
Paşcani
P. Neamţ
Roman
Tr. Severin

7
9
1
7
2

Portrete :

Ştefan Ghcorghlu ( 1879- 1914) {Fototeca ISISP clişeu 1455)
I .C . Frimu ( 18 7 1 - 1 9 19) (fototeca ISISP)
Alecu Constantinescu ( 1873- 1949) (Fototeca ISISP, clişeu 4287)
Aurel Cristea ( 188 1- 1 9 1 2) (Fototeca ISISP, Microfilm , nr. 275)
Gheorghe Cristescu (n . 1881- ) Fototeca ISISP, clişeu 1 2 8 1 3 .

Document :

"România muncitor..re" din 2D-27 august 1906, despre prima conferinţă generală
a sindicatelor şi cercurilor socialiste, ţinută la Bucureşti, unde s-a creat COMISIA
GENERALĂ A S INDICATELOR din România, în frunte cu Alecu Constanti·
nescu.

Foto :

Participanţi la Congresul de reconstituire a P.S.D. din România, 1910 ("Calen·
darul Muncii", 1 9 1 3 , p. 3 3 )

Document :

Raport către al cincilea Congres al organizaţiilor sindicale - Ploeşti , 1914 {Ar·
hiva ISISP Cota MM , 1914 dosar 2)

Panou! III
Grafic :

Mişcarea sindicală în anii avintului revoluţionar 1918- 1 92 1
Situaţia numerică a grupurilor mari ale clasei muncitoare din România în anii
1918- 1 920 :

Muncitorii din industria extractivă
- Muncitorii din industria prelucrătoare
- Muncitorii din transport'.ui CFR -porturi
- Lucrătorii permanenţi şi sezonieri din industria
forestieră

60.000
3 70 .000
90.000
200.000

Document :

Declaraţia de principii, programul politic adoptat de Comitetul Executiv al Parti·
dului Socialist din România, în care se prevedea lupta pentru dictatura prole·
tariatului şi socialism ("Socialismul" din 9/29 decembrie 19 18)

Montaj de
ziare

"Socialismul" din 14 nov. 1 9 1 8
" Înainte" (Timişoara) din 1 2 lan. 1 9 1 9
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" Lupta socialistă" (Ploieşti) din 10 febr. ! 9 1 9
"Patria socialistă" (P. Neamţ) 2 6 dec. 1 9 1 9
"Ceferistul din Ardeal" (Cluj) d i n 1 ian. 1 920
"Nădejdea" (Galaţi) 27 aprilie 1920
" Foaia tînărului" , 1 decembrie 1918
Document :

"Noua tactici' sindicală" ("Socialismu l" din 10 decembrie 1 9 1 8)

Desen :

I J Jecembrie 1 9 1 8 (,.r.uvîntul liber" , nr. 1 9/ 1 918)

Document :

"Mişcarea lucrătorilor metalurgişti" ("Socialismul" din 1 1 dec. 1 9 1 8)

Grafic :

Numărul membrilor de sindicat in anul 1 920 , - 250 .000, faţă de 7000 în 1 9 1 6.

Document :

Man ifestu l Com itetu lui Executiv Provizoriu al Partidului Socialist şi al Co
misiei Sindicatelor ("Socialismul", 10 febr. 1 9 19)

Document :

Moţiuni de solidaritate cu luptele de la 13 decembrie 1 9 1 8 ale secţiunilor locala
ale Partidulu i Socialist şi Sindicatelor ("Socialismul" din 5 , 1 5 , 1 8 , 20, 30 martie

1 9 1 9)
Document :

Document :

Document:

Document :

Greva generală din 2 1 iulie 1 9 1 9 de solidaritate cu Revoluţia Socialistă din Oc
tombrie ş i revo luţia proletară din U ngaria ("Socialismul" d in 24 iulie 1 9 1 9)

Apelu l Comitetului Executiv a l Partidu lui Socialist ş i Comisiei generale a Sin
dicatelor din Ardeal şi Banat către masele muncitoare, pentru aderarea imediatA
la boicotul aplicat impotriva Ungariei horthyste din partea Internaţionalei S in
dicatelor M u ncitoreşti ("Tribuna Socialistă" din 4 iulie 1 920)
Congresu l Partidului Socialist din Transilvania şi Banat,ţinut la C\uj , intre 15-- 1 6

august 1 920 ("Socialismul" d i n 20 aug. 1 920)

Proiect de statut genera 1 al sindicatelor din România ("Socialismul" din 20 martie

1920)

Foto :

Manifestaţie de 1 Mai 1 920, orga n izată in Bucureşti (Fototeca ISISP, Clişeu 1 954 ).

Foto :

Manifestaţia oamenilor muncii din Bucureşti organizată de Partidul Socia list
in 1 920.

Foto:

Demonstraţie a muncitorimii bucureştene (Fototeca ISISP, clişeu 1 9 1 9)

Document :

Statutul U niunii in Fier ş i Metal ("Socialismul" din 7 iulie 1 9 19)

Document :

Un eveniment sindical. Unificarea organizaţiilor de trans19ort ("Socialismul"
din 5 aug. 1 920)

Document :

Manifestul Comitetulu i Executiv regional şi al Comisiei generale a S indicatelor
din Ardeal ş i Banat, intitulat : " Muncitori, fraţf proletari, tovarăşi" din 1920
(Arhiva Muzeului jud. Braşov, fond istorie contemporană).

Document :

U ltimatumul muncitor imi i către guvern. Rezoluţie a Consiliului general al Par·
tidului Socialist ş i al mişcării sindicale care cuprindea principalele revendicări
formulate de către muncitori in vederea desfăşurării grevei generale ("Socialismul"
din 13 oct. 1 920).

Document :

Co m isia generală a S indicatelor către opinia publică ("Socialismul" din 18 oct.

�2

-

Curnida va

1 920)
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Document :

Lucrările Consiliului general al Partidu lui Socialist ş i a mişcării sindicale din
30 ian . - 3 febr . 1 92 1 la care s-au conturat cele trei curente şi s-a hotărît con
vocarea Congresu lu i Partidu lui Socialist pentru 8 mai 192 1 ("Socialismul" din
5 febr . 1 92 1 )

Document :

Primul număr al ziarului socialist braşovean "Dreptatea" din 1 mai 1 9 2 1

Document :

Sărbătorirea zilei de 1 Mai 192 1 la Braşov (,.Socialismul" din 6 mai 1 92 1)

Foto :

U n grup de ceferişti participanţi la greva generală din octombrie 1 920 (fototeca
ISISP clişeu 2346)

Hartii :

Greva generală din 1920 din România

Grupaj sub
titlul :

.,Crearea Partidulu i Comunist Român"

• Document :

Congresul general al Partidu lu i Social ist din România. Dezbaterile de duminică
8 mai şi luni 9 mai ("Socialismul" din 1 2 mai 1 92 1 )

Document :

În faţa congresu lu i (,.Dreptatea" din 8 mai 192 1)

Document :

Şi secţiunea Braşov s-a afiliat Partidului Comunist ("Socia l ismu 1" din 3 aug. 1922)

Foto :

Casa poporului din Brăila şi membri ai comitetelor sindicatelor (Biblioteca
ISISP, cota III 2 165)

Document :

Comisia generală a sindicatelor către muncitorii din întreaga ţară (.,Viaţa sin
dicală" din 17 iulie 1 92 1 )

Document :

Conferinţa sindicală de la Ploieşti organizată de liderii social-democraţi la care
s-a ales Consiliul general sindical cu sediul la Cluj şi s-a adoptat manifestu l in·
titulat "Către sindicatele ş i muncitorimea organizată" (.,Vremea nouă", nr. lOZ din
22 mai 1 92 1 , nr. 107 din 3 iulie 1 92 1 ; nr. 108 din 1 0 iulie 1 � 2 1 .

Document :

Lucrările conferinţei sindicale de la Ploieşti, la care s-a ales Comisia generalii
provizorie a Sindicatelor cu sediu l la Bucureşti (.,Lupta socialistă" din 29 iunie
1921).

Document :

Editarea organului d e presă "Viaţa sindicală" al Comisiei generale provizorie cu
sediul la Bucureşti (.,Viaţa sindicală" anul 1 , nr. din 1 1 iu lie 1 92 1 ).

Document :

Moţiuni adoptate de Conferinţa sindicală de la Ploieşti din 26 iunie 192 1 (Do
cumente din istoria Partidului comunist şi a mişcării muncitoreşti revoluţionare
din România 192 1 - 1 92-l . Edit. politică, Bucureşti, 1970 p. 23)

Document :

Chemarea Comisiei generale provizorii cu sediul la Bucureşti pentru organizarea
muncitorilor în sindicate, difuzată la 10 iulie 1 92 1 , care rezuma hotărîrile con-.
ferinţei sindicale de la Ploieşti din 26-27 iunie 1 92 1 .
(Documente din istoria Partidului comunist ş i a mişcării muncitoreşti, re
voluţionare din România 1921- 1924. p. 27 .

Document :

Despre conferinţele unor uniuni ale sindicatelor în lemn şi mobilă, industria
pielăriei din Ardeal ş i Banat, care au adoptat rezoluţii ce nu recunoşteau Con
siliul general cu sediul la C luj şi cereau convocarea congresului general sindical
("Viaţa sindicală" din 7 august 192 1 )
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Document :

Congresul regional din Braşov ("Viaţa sindicală" din 4 sept. 1 92 1 ) .

Document :

Congresul general sindical d i n Braşov ("Viaţa sindicală" din 2 3 sept. 1 92 1

Panou! IV

Congresul general al sindicatelor din România, Braşov, 20 - 22 act. 1 92 1 .

Text :

Congresul sindical de la Braşov a adoptat hotărîri importante pentru apărarea
intereselor majore ale oamenilor muncii.

Grafice :

Organizaţiile sindicale participante la congresu l de la Braşov : Bucureşti, Braşov ,
Cluj , Sibiu, Timişoara, Arad , Baia Mare, Tg. Mureş , Galaţi, Brăila, Deva ,
Cîmpina, Focşani , Deda-B istra , Ilva, Valea Mureş.

Fora :

O imagine a Braşovu lu i în perioada Congresulu i sindical, octombrie 1 92 1 .

Document :

Consfătu irea comisiei generale provizorii cu sediu l la Bucureşti care a hotărît
convocarea Congresu lu i sindical de la Braşov pentru 20--22 oct. 1 9 2 1 ("Viaţa
sindicală" din 4 sept. 192 1).

Document :

Ordinea de zi
1 92 1 ) .

a

Congresu lu i sindical de la Braşov ("Viaţa sindicală" din 30 act.

Document :

· Primul congres general al sindicatelor din România, desch is în sala Teatrulu i
Naţional din Braşov ("Viaţa sindicală" din 30 oct. 192 1 ; "Tineretul socialist"
din 30 oct. 192 1 ) .

Document :

D in cuvîntul delegaţilor la Congresu l general al sindicatelor ("Viaţa sindica lă"
din 30 oct. 192 1 ) .

Document :

Moţiunile şi rezoluţiile adoptate la congresu 1 general s indical de la Braşov.
(Documente din istoria Partidului comunist şi a mişcării muncitoreşti
revoluţionare d in România 1 92 1- 1 924 . Ed it . politică, Bucureşti, 1970
p. 69-73).

Document :

Manifestul Comisiei generale a sindicatelor intitulat : "Către proletariatul orga.
nizat din România" ("Viaţa sindicală" din 6 llOiembrie 1 92 1 ) .

Document :

Însemnătatea istorică a Congresului. sindical de la Braşov ("Viaţa sindicală" din
21 noiembrie 192 1 ş i "Tineretul socialist" din 5 nov. 1 92 1).

Document :

Raport asupra desfăşurării Congresului sindical de la Braşov (Arhivele Muzeului
jud. Braşov, fond ist . contemporană}.

Panou! V.

S indicatele din România între anii 1 922-1928.

Document :

Congresul sindical de la Sibiu ("Socialismul" din 9 iunie 1 922).

Document :

Chemare : "Către toţi muncitorii chimişti, metalurgişti şi petrolişti" ("F ieraru l"

din 1 5 februarie 1924).

Document :

Pentru păstrarea unităţii sindicale ("Socialismul" din 7 act . 1 923).

Document :

Comunicatul Consiliului Genera l al U niunii S indicatelor U nitare din România
("Lemnarul" din februarie 1 924).

Foto

Sala "Unicum" din Sibiu în care s-au desfăşurat lucrările Congresu lu i sindica
telor de la Sibiu în anul 1922 (Fototeca ISISP)

Document :

Congresul sindical de la Cluj ("Socialismul" din 16 septembrie 1923)

sz•
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Tablou cu sindicatele afi l iate Uniunii sindicale ("Fierarul" din 15 februarie 1 924).
Apariţia la Bucureşti a gazetei ,.V iaţa m u n c itoare" , organ central al U n iu n i i
unitate d i n Romi\ n i a , c u ed iţ ie ş i î n l i mba m agh iar;i : . .M u n k {l s
cler" .
s ind icatelor

Foto :
Foto :

Gr u p de part i c ipant i In proccsu 1 s i nd i c ate l or Un it arc d i n fiucurcşt i .
Adunarea G �ncraloi a m u n c itor i lor meta lur�işt i d i n Braşov, orga n izat i î n S i ndi·

carele Unitate.
Grupaj sub titlul: Cong re su l S i nd i cate lor U n itate Tim işoara . a p r i l i e 1 92 9 .

Portrete :

Dumitru Grofu ( 1 877 -- 1 9 3 7 ) ( Foto tec a I S ISP. c l i şe u 1 28 J.I )
lmre Aladar ( 1 898 - 1 9 1 7 ) ( Fototeca ISISP c l i şeu 1 1 7 1 0 )
Vasile Luca ( 1898 - - 1 963) (Fototeca IS ISP)
Coloman Mliller ( 1 8 9 1 - 1 957) (Fototc�a IS ISP)

Document :

Întrunirea Sindicatelor U n itare î n sala c i n�marografu lu i ,.MoJern" din fira�<w ,
1 929.

Document :

Congresu l S indicatelor Un itare ("V iaţa muncitoare" din 9 iunie 1 929).

Foto :

Aspect din timpul desfăşurării lucrătorilor con gresu l u i S ind icatelor U n ita re de
la Timişoara (Fototeca IS ISP . clişeu 1462).

Foto :

Casa din Braşov unde au fost aleşi delegaţi la Congresul Sindicatelor Uni·
tare de la Timişoara.

Foto :

Sigilarea sediului Sindicatelor Unitare din Timişoara ("D imineaţa" din 1 2
aprilie 1 9 29).
Măcelul de la Lupeni a fost pregătit ("Viaţa muncitoare" d in 18 august 1 929).

Panou! VI:
Document :

Manifestul sindicatului S . T . B . împotriva crizei economice, 1 93 1 (Arh iva MuzC"
ului jud. Braşov, fond ist. contemp.)

Foro :

Şomeri în faţa unui oficiu de plasare
("IIustraţiunea română" d in 9 oct. 1 930).

Grafic :

În anul 1 93 2 , numărul şomerilor din România se ricHca la peste 300.000.

Document :

Primul număr (ilegal) al ziarulu i "Scînteia" care a apărut la 1 5 august 1 93 1 .

Document :

Manifeste ale sindicatelor care chemau pe muncitori la luptă împotriva crizei
economice.

Document :

Notă din care rezultă creşterea influenţei comuniştilor în sindicate, din 27 martie
1 93 2 .

Document :

Primu l număr al z iarului " Lupta C.F.R." organ al Comitetulu i Central d e acţiune
al muncitorilor ceferişti care a apărut la 1 aprilie 1 9 3 2 .

Document :

Front unic de luptă . Conferinţa pe ţară a muncitorilor ceferişti la care S·a
adoptat u n program de revendicări şi s-a ales Comitetul Central de acţiune al
muncitorilor ceferişti, care urma să organizeze şi să conducă luptele revoluţionare
a ie feroviarilor (,.Scînteia" d in 1 aprilie 1932).
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Document :

Constituirea sindicatului C.F.R. Braşov la 10 martie 1 93 2 .

Foto :

Manifestaţia populaţiei Ploieştiulu i î n faţa Prefectur i i pentru el iberarea munci
torilor petrolişti arestaţi de poliţie î n t impul desfăşură r i i grevei de la Rafinăria
româno-americană (Fototeca ISISP. clişeu 3657).

Foto:

Muncitori ceferişti în timpul grevei din 2 februarie 193 3 , de la Atelierele C.P .R.
Griviţa Bucureşti (Fototeca ISISP. clişeu 7295 ) .

Document :

Proletariatul capitalei a pornit lupta impotriva ofensivei patronate (.,Lupta sin
dicală" din februarie 1933) .

Document :

Ceferiştii din Braşov, au organizat la 2 februarie 1 93 3 , o demonstraţie cerind
anularea reducerii salariilor (Arhiva C.C. al P.C.R . , Fondul 78, dosar 747 7 ,
fila 4 ) .

Foto :

Adunarea de solidaritate a muncitorilor ceferişti d in Braşov cu greva ceferiştilor
de la Griviţa din 2 februarie 1 93 3 .
(Fototeca ISlSP. clişeu 2302).

Document :

Ziarul .,Apărarea ceferiştilor" din 29 iunie 1934 .

PanO!Al VII :

Dezvoltarea mişcării sindicale intre anii 1934-· 1 94 0 .

Document :

Propunere pentru front unic de luptă al Consiliului General al Sindicatelor
(.,Constructorul" d in 26 august 1 93 4 ) .

Document :

Raport moral şi material către Congresu 1 General S ind i..:a l , ţinut la 13ucureşti,
28-30 oct. 1 93 4 .

Document :

Pentru transformarea Congresului Confederaţiei Generale
luptei pentru frontul unic .
.,(Ecoul" d in 28 octombrie 1934) .

Document :

Manifest al Comisiei Gen.:rale a Sindicatelor d i n Braşov , in ca re sint formu late .
revendicări economice ş i politice, 1935 .

Foto :

Demonstraţie muncitorească la Lupeni, 1 9J5 .

Grafic :

Creşterea numărulu i muncitorilor organizaţi în s ind icate.
4 1 .000 in 250 sindicate
1 934
1 938
80.000 In 3 10 sindicate

Document :

Impresii de la un proces. Relatare despre procesul de la B r aş ov în ca re
implicat Nicolae Ceauşescu.

Document :

Greva muncitorilor de la .,Honterus" din Braşov, 1 935 (Arhiva C.C. al P . C . R .
Fond 5 , Dosar 8 1 3 , filele 270-27 1 ).

a

Muncii in Congresu l

a

fost

Document :

Greva muncitorilor de la fabrica .,Teutsch", 1 93 4 .

Text :

D ictatura regală a d isfiinţat partidele ş i grupările politice, iar sind icatele mun.
citoreşti au fost înlocuite prin bresle. Comuniştii au folosit breslele mobilizind
masele la lupta pentru revendicări economice şi politice.

Document :
Panou! VIII:

Relatări despre formele de luptă fo losite de comunişti în bresle ( 1 938- 1940) .
Congresul U niunii S indicatelor ceferiste ţinut la Braşov, 6 iulie 1936.
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Fato :

Delegaţi la Congresul U n iunii Sindicatelor C . F . R . , care s·a ţinut la Braşov
în iulie 1 936.
("Fototeca ISISP. clişeu 6 142).

Document :

O rezoluţie a Congresului ceferist de la Braşov impotriva fascismulu i şi a răz·
boiu lui.
("Dimineaţa" d in 1 7 august 1 936).

Document :

Moţiune prin care membrii sindicatelor de la Atelierele C . F .R . Griviţa din Bucu.
reşti întruniţi în sala "Locomotiva" ş i-au exprimat adeziunea faţă de rezoluţiile
Congresului de la Braşov.

Document :

Informare a organelor de stat represive care semnalează influenţa crescîndă a

Document :

Muncitorimea ceferistă a protestat în anii 1 936- 1937 împotriva hotărîrii unor
elemente reformiste de excludere a sindicatelor C.F.R. din Confederatia Generală
a Muncii.
Mişcarea sindicală între anii 1 940- 1 94 5 .

comuniştilo� în sindicatele C.F.R. din 10 iulie 1 936.

Panou! IX
Document :

Platforma Program P .C.R. d i n 6 septembrie 1 94 1 , document care a stabilit sar
cinile partidu lui în lupta pentru polarizarea in juru l clasei muncitoare a tuturor
forţelor patriotice ş i antifasciste, a întregului popor.

Document :

Acţiuni revendicate ale oamenilor munc ii din Braşov, în septembrie 1 940 ("Sein·
teia" d in 17 septembrie 1 940) .

Document :

Manifestu l Frontulu i Unic Muncitoresc de la 1 Mai 1944 .

Foto :

23 August 1944 (Fototeca ISISP, clişeu 863 4 ) .

Document :

Adeziunea clasei muncitoare l a constituirea Frontu lui Unic Muncitoresc ("RomA
nia liberă" din 9 mai 1 944).

Document :

"România liberă" din 24 august 1 94- L

Text:

În toamna anului 194 4 , pe baza Frontu lui Unic Munc itoresc au fost create 5 1 3
sindicate, organizate în 12 U n iuni sindicale, totalizind 5 20 .000 membri.

Document :

Manifestul comisiei de organizare a mişcării sindicale unite din regiunea petro
liferă , care chema pe muncitori la luptă pentru satisfacerea revendicărilor lor .

Document :

Comunicat cu privire la înfiinţarea Comisiei de Organizare a M işcării S indicale
pe baza Frontului Unic Muncitoresc, 1 septembrie 1 944 ("Cuget liber" din
8 septembrie 1 944).

Document :

Primu l număr al ziarului "Viaţa sindicală" , organ al Comisiei de Organizare a
S indicatelor Unite, apărut în 1 94 4 .

Foto :
Panou! X

Manifestaţie a oamenilor muncii din Bucureşti, septembrie 1944 .
Rolu l sindicatelor u nite în instaurarea şi î ntărirea regimulu i democrat popular.

Fato :

Aspect din timpul desfăşurării Consiliului general al Sindicatelor Unite din
România, 26-30 ianuarie 1 9-15 (Fototeca ISISP, clişeu 13587).

Document :

Rezoluţia Congresulu i Sindicatelor care consfinţeşte unitatea M işcării sindical e
din România şi crearea Confederaţiei Generale a Muncii ("Scînteia" d in 2 febru ·
arie 1 94 5 ) .
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Document:

Deschiderea lucrărilor Congresului Sind icatelor Unite ("Scînteia" din 28 ianu ·
arie 194 5 ) .

Document :

Dezbaterile primului Congres General liber al S indicatelor U n ite din România ,
26�30 ianuarie 1 94 5 .

Foto :

Tovarăşul Nicolae Ceauşescu la u n m iting al tineretului în 1946 (Fototeca ISISP,
clişeu 1 907 1 ) .

Foto :

I o n Gheorghe Maurer în mijlocul muncitorilor de l a I.A.R. Braşov 1 94 7 .
(Fototeca ISISP. clişeu 8360).

Foto :

Aspect din timpul desfăşurării celui de-al 2-lea Congres al Confederaţiei Gene
rale a Muncii, 10� 13 noiembrie 1 94 7 .
(Fototeca ISISP. clişeu 1 8 . 192).

Document :

Importanţa celui de-al 2-lea Congres al Confederaţiei Generale a Muncii
(.,Scînteia" din 1 2 noit-m brie 1 947).

Rezoluţiile adoptate la cel de-al 2 -lea Congres a l Confederaţiei Generale
(.,Viaţa sindicală" din 1 5- 16 noiembrie 1 947).
Panou! XI-XII: M işcarea sindicală d in România în anii construcţiei socialiste.
Document :

Text :

a

Muncii

În anii construcţiei socialiste, sindicatele au desfăşurat o activitate intensă pentru
organizarea şi unirea eforturilor creatoare şi iniţiativa oamenilor munci i la înde 
plinirea planului de stat, la promovarea noului ş i perfecţionarea continuă a
muncii În toate sectoarele vieţii economice şi sociale.
Nicolae Ceauşescu

Document:

Pliante editate de Consiliul judeţean Braşov al Sindicatelor pentru promovarea
unei tehnici înaintate în producţie : .,Invenţii, inovaţii, raţionalizări" ; .,M icronul ,
gramul, secunda" ; "Expo 197 1 , protecţia munc i i " .

Document :

.,Munca" din 23 martie 197 1 .

Document :

Autonomia , o condiţie a adîncirii demo.:ratismului v ieţii sindicale. ("Drum
nou" d in 2l martie 1 97 1 ) .

Document :

Iniţiativa : M icro nul, gramul şi secunda in slujba eficienţei economiei" s-a
extins în întreg judeţul Braşov ("Munca" d in 8 octombrie 197 1 ) .

Foto :

Masa rotundă pe tema " Îmbunătăţirea calităţii produselor la Uzinele de Trac·
toare din Braşov".

Foto :

Festivitatea decernării steagului roşu pe anul 1 970.

Foto :

Delegaţi braşoveni la Congresul U n iunii Generale
1 97 1 .

Document :

Rezoluţia Congresului Uniunii Generale a S indicatelor din R.S.R. ("Munca"
din 30 martie 197 1).

Document :

Cuvîntarea tovarăşului Nicolae Ceauşescu la Congresul Uniunii Generale a
S indicatelor din România, martie 1 97 1 .
(.,Munca" d in 24 martie 197 1).

a

S indicatelor din România,

MIRCEA BĂ LTESCU, DORICA BUCUR, HER·
BERT RABINOVICI, IOAN DON, S UANA
TĂ UTU
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MUZEUL - SPRIJIN PERMANENT AL ŞCOLII
Procesu l instructiv educativ se desfăşoară sub influenţa unor factori hotărîtori ca : şcoala,
familia, organizaţia pionierilor şi organizaţia U .T.C. Alături de acestea, în practica muncii
educative, unele instituţii ş i organisme sociale, printre care se numără şi muzeele, au un rol
important în educarea comunistă a tinerei generaţii.
În prezent, cerinţele sporite ale pedagogiei moderne implică lărgirea eficienţei muncii
educative cu elevii nu numai în procesul de învăţămînt, dar ş i în afară de clasă sau de şcoală.
Practica activităţilor extraşcolare a demonstrat importanţa deosebită pe care o au muzeele în
educarea patriotică a elevilor, prin faptu l că ele oferă posib ilitatea cunoaşterii nemij locite a
trecutului de luptă al poporului nostru, a bogăţiilor sale materiale şi spirituale.
Muzeele, prin bogata lor documentaţie îşi aduc aportul la cunoaşterea ştiinţifică ş i
veridică a istorie i. Indiferent d e profilul p e care îl au , ele contribuie l a îmbogăţirea ş i apro
fundarea cunoştinţelor primite în cadrul lecţiilor, l a formarea concepţiei ştiinţifice despre
lume şi viaţă . În muzee se împlineşte educaţia patriotică , materialistă şi estetică a elevilor.
Pornind de la aceste realităţi, trebuie subliniat faptul că Muzeul judeţean Braşov, cu
secţiile sale de istorie, etnografie ş i artă, constitu ie un inestimabil material didactic, folosit
de şcolile din oraşul şi j udeţul Braşov, pentru înviorarea şi sporirea eficienţei instructiv-edu
cative a diferitelor lecţii de istorie, de istoria artelor, sau de d irigenţie. Aceste secţii sint
pentru elevi adevărate izvoare de investigaţie ş i documentare, in domeniu l istoriei, artei ş i
etnografiei locale.
Avînd in vedere funcţia educativă a muzeului şi concepţia înaintată a pedagogiei de a
imbina cunoştinţele şcolare cu cele extraşcolare, şcolile din oraşul şi judeţul nostru, prin
intermed iul Inspectoratului şcolar, au stabilit cu Muzeul judeţean Braşov o strînsă colaborare,
in vederea cunoaşterii de către elevi a conţinutu lui ştiinţific şi a valorii istorice a documen·
taţiei din secţiile muzeale amintite.
Legătura Muzeului judeţean cu şcolile din oraşul şi judeţu l Braşov s-a manifestat prin
mai multe forme. Una dintre ele, mai des folosită , a constituit-o organizarea de către invă·
ţători, profesori de istorie şi diriginţi, a numeroase vizite la unităţile muzeale din oraşul ş i
judeţul Braşov. Aceste acţiuni au avut loc înainte sau după predarea unor lecţii, a unor capi·
tole din manualele şcolare, în timpul recapitulărilor, sau la sfîrş itu l lor. Cu ocazia vizitelor ,
elevii au cunoscut cele mai reprezentative valori ale c ivilizaţiei materiale şi spirituale ale
populaţiei de pe aceste meleaguri, incepind cu cele mai vechi timpuri şi pînă în prezent, fapt
care i-a ajutat să înţeleagă cu mai multă uşurinţă procesul dezvoltării societăţii omeneşti.
Pe această cale, Muzeul j udeţean şi-a adus contribuţia la înţelegerea şi aprofundarea cunoştin·
ţelor primite de elevi în cadrul lecţiilor.
Importanţa vizitelor şi lecţiilor organizate la muzeu a fost relevată de unele anchete
efectuate de specialiştii muzeului în rîndul elevilor şi cadrelor didactice. Spre exemplificare,
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relatăm cîteva din aprecierile făcute : ,.Vizitînd expoz iţia de arheologie a muzeulu i am aflat
mu lte lucruri despre viaţa oamenilor d in orindu irea comunei primitive" (elevă clasa a V -a,
Şcoala generală nr. 3 Braşov) ; ,.Cu ocazia acestei vizite am reuşit să cunosc unele aspecte
legate de lupta clasei muncitoare sub conducerea P .C.R . , în ţară şi in judeţu l Braşov" (elev
clasa a XII-a, L iceul nr. 4 Braşov) ; profesoru l Csiki Gheorghe de la Liceul ,.Unirea" Braşov
a precizat că ,. leqia cu tema : Legăturile economice ş i politice dintre cele trei state româneşti
în secolele XIV--- XVI, s-a desfăşurat in muzeu cu o deosebită eficacitate, ea a fost insuşită
cu multă uşurinţă de elevi, pentru că s-a bazat pe u n bogat ş i inedit material documentar" ;
iar profesorul Zecheru Ioan de la Liceul nr. 3 Braşov, a arătat că ,.Lecţia desfăşurată la muzeu
constituie pentru elevi cea mai importantă activitate extraşcolară , în vederea cunoaşterii istoriei
poporu lui român".
Trebuie subliniat faptul că vizitarea secţiei de istorie a Muzeului judeţean Braşov, a avut
loc cu şi prilejul unor aniversări naţionale. Asemenea acţiuni s-au organizat mai ales în cadrul
orelor de dirigenţie. Elevi ai şcolilor generale nr. 5 , 3 , 7, I l , 1 4 , 1 3 , 1 8 , 22, ai Liceului
nr. 1, 3 , "Unirea" , ai L iceului economic, precum ş i elevi ai şcolilor generale Bod-sat, Hărman,
Sinpetru , Vulcan, nr. 1 ş i 3 Săcele, au v izitat în lunile octombrie-decembrie 1 970 , expoziţiile
î nchinate victoriei insurecţiei armate de la 23 August 1 944, Grevei generale din octombrie
1 920 , Conferinţei Naţionale a P.C.R . din octombrie 1 94 5 , Unirii Transilvaniei cu România
şi Proclamării Republicii Populare Române.
Aniversarea gloriosului jubileu --- împlinirea a cinci decenii de viaţă şi activ itate revo ·
)uţionară a P.C.R., a constituit pentru elevi un prilej de a evoca glorioasele tradiţii de luptă
ale partidulu i , ale clasei muncitoare, pentru făurirea orinduirii noi, social iste în România
De aceea, in perioada ianuarie-mai 1 97 1 majoritatea şcolilor d in oraşul şi judeţul Braşov au
organizat vizite la expoziţia documentară a Muzeului de istorie, închinată aniversării Semicen
tenaru lui Partidului Comunist Român. Aici, elevii au cunoscut o serie de mărturii inedite,
din trecutul de luptă al P.C.R . , al clasei muncitoare din ţară şi din judeţul Braşov, în anii
grei a i exploatării burghezo-moşiereşti. În faţa panoului cu exponate care atestă clocot itoarea
istorie a luptei şi victoriei partidului, s-au organizat lecţii de un inalt nivel patriotic. Printre
numeroasele şcoli care au participat la asemenea acţiuni, menţionăm : l iceele nr. 1 , 3 , 4 ,
,.Unirea" , L iceul economic, L iceul d e Muzică ş i Arte Plastice, şcolile generale nr. 1 3 , 1 8 , 6 ,
1 1 , 1 5 , 7 , 4 , 1 9, 8 , 7 , 1 0 , 1 , 2 2 ş i şcolile generale Sînpetru , Hărman, Vulcan, nr, 1 , 3 , 6
din Săcele.
În contextul multiplelor influenţe educaţionale şi instructive exercitate de Muzeul judeţean,
vizitarea secţiei de artă joacă un rol deosebit in educarea estetică ş i morală a elevilor. La Muzeul
de artă , cu ocazia vizitelor şi lecţiilor organizate de şcoală, în colaborare cu personalul ştiin
ţific al muzeului, elevii au avut posibilitatea să cunoască prin contact nemijlocit lucrările
pictorilor braşoveni Mişu Popp, C. Lecca, Elena Mureşianu , Boulhard, Fr. M iess etc., precum
şi operele pictorilor Barbu Iscovescu, Gh. Tattarescu , Theodor Arnan, N. Grigorescu , Şt.
Luchian, Ion Andreescu , 1. Ţuculescu .

Îndrumătorii muzeului au iniţiat pentru elevi prezentări tematice in sălile muzeulu i ,
adică_ u n gen de lecţii de istoria artelor, privind creaţia artistică dintr-o anumită perioadă ,
a unui artist sau o anume temă reflectată in artă . La aceste lecţii au participat elevi de la
şcolile generale nr. 1 , 3 , 2, 1 8 , 10, 5 , 4 , 7, de la Liceul economic, de la liceele nr. 1 , 4 ş i
d e l a L iceul d , Muzică ş i Arte Plastice. D e asemenea , trebuie remarcat faptu l c ă l a cursurile
Universităţii populare de artă din cadrul muzeului, participă cu regularitate un număr mare
de elevi ai secţiei de artă de la Liceul de Muzică ş i Arte Plastice. Prin aceste acţiuni, Muzeul
de artă şi·a adus aportul la înţelegerea rolului şi a importanţei fenomenului artistic, la cunoaş·
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terea şi aprecierea creaţiei naţionale şi locale. Perceperea directă a valorilor artistice a contri·
buit la lărgirea viziunii elevilor asupra creaţiei artistice, le-a oferit însă şi momente de trăire
emoţională, estetică.
În cadrul legăturilor şcoală-muzeu, trebuie evidenţiată colaborarea existentă între Muzeu 1
de etnografie d in Săcele şi şcolile din această localitate. Aici s-a constituit, datorită iniţiativei
colectivului muzeului şi a profesorilor de istorie, cercul .,prietenii muzeului" . Prin intermediu l
lui, s-au organizat cu elevii şcolilor d in Să cele nr. I , 3 , 6, 4 , ai Şcolii profesionale "Electro·
precizia" şi ai Liceului Săcele, numeroase vizite la muzeul etnografic, cu scopul cunoaşterii
bogăţiilor etnografice ale zonei săcelene. Cu această ocazie li s-au prezentat elevilor o serie
de piese şi obiecte specifice ocupaţiilor şi meşteşugurilor practicate de locuitorii celor şapte
sate săcelene, precum şi creaţia artistică ilustrată de portul popular şi interiorul locuinţelor.
S-a constatat recept ivitate& elevilor faţă de preţioasele obiecte etnografice.
Continuînd şirul acţiunilor organizate la Muzeul judeţean, trebuie menţionat faptu l că
nu numai şcoala, ci şi organizaţiile de pionieri au manifestat interes pentru vizitarea şi, mal
ales, pentru desfăşurarea unor activităţi pioniereşti în muzeu . Pe această linie se înscriu adu
nările de primire în organizaţiile de pionieri şi emoţionantele evocări ale luptei Partidului
Comunist Român, în fruntea clasei muncitoare, pentru eliberarea socială ş i naţională a popo·
rului român, care s-au desfăşurat în sala secţiei de istorie a muzeului, destinată creării P .C.R.
Asemenea activităţi au organizat detaşamentelor de pionieri de la şcolile generale nr. 3, 8, 6 ,
7 , 19, 1 0 , I I , I 2 , de la liceele nr. 1 , 2 , 4 din Braşov ş i d e l a Şcoala generală Codlea, şcolile
generale nr. 1 , 2 Săcele, Şcoala generală Tîrlungeni ş i Şcoala generală Vulcan.
În afară de activităţile desfăşurate de şcoli ş i organizaţiile de pionieri în muzeu, merită
să consemnăm partic iparea ş i antrenarea unui număr mare de elevi, alături de arheologii Muzeu
lui judeţean Braşov, la munca de descoperire şi cercrtare a istoriei locale. Fireşte, acest luc:ru
nu s-a făcut la întîmplare, motiv pentru care strinsa colaborare a şcolilor cu specialiştii muzeu
lui a fost obligatorie. Experienţa, rezultatele de pînă acum dovedesc largile posibilităţi
existente în acest sens, mai ales că ambele instituţii - şcoala şi muzeu l - au fost şi sînt
direct interesate în realizarea acestei cooperări : arheologii, pentru materialul documentar nou
recoltat cu ajutorul elevilor, şcoala, pentru aportul acestor acţiuni la educarea patriotică a
elevilor, pentru bogata Ilustrare practică a unor noţiuni predate î n clasă. În acest cadru de
referinţă, menţionăm faptul că, în anii 1 970 ş i 1 9 7 1 arheologii Muzeului judeţean au între
prins numeroase săpături arheologice pe teriotriul judeţului, bucurîndu-se de participarea unui
însemnat număr de pionieri ş i şcolari. Astfel, sub conducerea arheologului Mariana Marcu,
elevii şcolilor generale din Rotbav şi Feldioara, au efectuat săpături î n satul Rotbav, scoţînd
la iveală numeroase urme materiale 'din epoca bronzulu i , din prima epocă a fierului ca şi
din perioada de trecere la feudalism. Tot pentru u ltimele două perioade s-au descoperit impor·
tante dovezi pe teritoriul comunei Hărman, cu ajutorul elevilor din localitate şi din Sînpetru.
Numeroasele sondaje, săpături efectuate cu elevii Şcolii generale nr. 2 şi ai Şcolii profesionale
din Rîşnov, sub îndrumarea arheologului F lorea Costea, au adus în lumina istoriei importante
dovezi despre aşezarea dacică din grădina cetăţii Rîşnov. În urma săpăturilor arheologice
efectuate cu elevii L iceului, şcolilor generale, Şcolii profesionale F .S .R. din Rîşnov şi elevi
de la Liceul nr. 1 Braşov, sub conducerea arheologului Ioan Pop, la castrul roman de la
Rîşnov, s-au clarificat unele probleme legate de stăpînirea romană î n Ţara Bîrsei ş i a conti·
nuităţii daco-romane pe acest teritoriu . Conduşi de arheologu l Alexandru Oancea, elevii clasei
a XI-a ai Liceului nr. 1 Braşov şi elevi i Şcolii generale Baciu s-au convins, pe şantierul arheo .
logic din acea localitate, de rolul şi funcţiile valului de pămînt în apărarea populaţiei în
perioada feudalismului timpuriu.
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Chiar şi din aceste cîteva exemple reiese pregnant deosebita valoare instructiv-educativă
a acestor acţiuni asupra elevilor. Activitatea pe şantierele arheologice le- a oferit ocazia de a
studia şi interpreta împreună cu specialiştii un material inedit, mărturie de necontestat a
vechilor civilizaţii de pe aceste meleaguri. Aceasta nu este decît latura instructivă , informaţio
nală a influenţei muncii de cercetare a istoriei locale asupra elevilor. Să nu u ităm că pe
şantierele arheologice s-au consolidat deprinderi de muncă perseverentă pentru descoperirea
unor adevăruri. Pe lîngă formarea unor convingeri necesare înţelegerii dialectice a procesu lui
societăţii omeneşti, activitatea pe şsntier a dezvoltat la elevi î nsuşiri ca : hărnicia, perseve
renţa, punctualitatea, responsabilitatea. Î ntr-adevăr, responsabilitatea deoarece, mai mult ca
oriunde, pe şantierul arheologic a fost nevoie de maximum de grijă pentru păstrarea fiecărui
obiect descoperit, de asigurarea integrittiţii lui. Practica de pînă acum dovedeşte receptivitatea
elevilor la aceste cerinţe.
Importanţa deosebită a acestor acţiuni, multitudinea repercusiunilor pozitive asupra perso
nalităţii elevilor, pledează convingător pentru intensificarea participării acestora şi la cerce
tările arheologice ce vor fi întreprinse în viitor pe teritoriul judeţului de către Muzeul jude
ţean Braşov.
Î n contextul eforturilor depuse pentru cercetarea şi descoperirea vestigiilor din zona Bra
şovului, se înscriu şi acţiunile iniţiate de cadrele didactice cu elevii, pentru descoperirea
diferitelor dovezi ce facilizează cunoaşterea unei localităţi. Pornind de la certitudinea că
fiecare aşezare umană are un specific istoric, etnografic care oferă surse pentru colec
ionarea de documente, fotografii, unelte de muncă, de uz casnic, produse de artizanat ,
cusături, ţesături cu motive naţionale, activitatea lor în direcţia cunoaşterii istoriei locale s-a
concretizat în organizarea muzeelor săteşti. Astfel, în comunele Şirnea, Comăna, Cuciulata ,
Mateiaş, Rotbav, Buneşti, Paloş, Tîrlungeni ş i Vulcan au luat fiinţă, datorită eforturilor comune
ale Muzeului judeţean şi ale intelectualilor, cadrelor didactice, elevilor din aceste localităţi ,
interesante puncte muzeale. Prin conţinutul lor inedit şi specific local, ele contribuie la cer,
cetarea şi cunoaşterea acestor localităţi şi la dezvoltarea dragostei elevilor pentru ţinuturile
natale.
Pe lîngă acţiunea de participare la organizarea acestor muzee săteşti, semnificativă ş i
demnă de urmat este activitatea depusă d e învăţătorul Nicolae Croitoru , d i n comuna Rotbav,
care împreună cu elevii claselor 1--IV a î njghebat, pe baza materialelor strînse în decursul ,
mai multor ani, un interesant muzeu şcolar. Obiectele expuse ( î n majoritate unelte din piatră,
os, lut ars, metal , aparţinînd civilizaţiei epocii bronzului şi fierului pe teritoriul comunei Rotbav)
constituie un bogat material ilustrativ, necesar în desfăşurarea lecţiilor, ca mijloc de instruire
şi educaţie a elevilor.
Prin activităţile mai sus pomenite, prin rezultatele lor, cadrele noastre didactice au
găsit încă o posibilitate de a depăşi nivelul simplist al lecţiei narative, bazată exclusiv pe
manual , hartă sau planşe didactice, angrenînd elevii în pasiunea şi entuziasmul investigaţiei
ştiinţifice, a permanentei căutări a adevărului istoric. Ele au relevat rolul ş i importanţa
muzeului în educaţia comunistă a tinerei generaţii ş i , pe acest considerent, necesitatea lărgirii
şi permnnentizării legăturii dintre şcoală şi muzeu .
IOAN MÎ NDREA
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Pig. le Elevi ai Ş colii generale

nr.

3 Braşov viz itează expoziţia arheologică a muzeului.

Ffa. 2. Elevii Ş colii generale nr. 3 Braşov evocă figura marelui conducător al mişcării revotu.
ţionare d in anul 1 82 1 - Tudor Vladimirescu.
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Fig. 3. Elevi ai Şcolii generale nr 3 şi ai Şcolii generale nr. 5 din Braşov vizitează expozttl8
consacrată insurectiei populare de la 23 August 1944 , organizată ş i condusă de P .C.R.
.

Fig. 4. Elevi de la Liceul

nr .

4

Braşov vizitează expoziţia
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închinată creării P.C.R.

Fig. 5. Elevi ai Şcolii generale nr. 5 Braşov vizitează expoziţia de artă plastică a muzeului.

Fig. 6. Elevii clasei a XII-a de la Liceul de muzică şi Arte Plastice din Braşov în timpul lecţie( :
opera pictorului C. Lecca.
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Fig. 7. P io nier i de la Şcoala generală
n r . 1 9 Braşov evocă lupta P.C.R. pentru
e l i berarea socială şi naţională a popo·
rulu i român.

Ftg. 8. Elevi de

Comăna
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la Şcoala generalii din
vizitează muzeul sAtesc din
localitate.

Fig. 9. Elevi ai şcolilor din Rîşnov pe şantierul arheologic de la castrul roman (Rîşnov).
53

-

Cumidava
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Fig. 1 0 . Elevi ai şcolilor din Rîşnov pe şantierul arheologic de la Cetatea Rîşnov.
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ACfTUNI ORGANIZATE DE MUZEUL JUDEŢEAN BR AŞOV
iN îNTîMPINAREA SEMICENTENAR. ULUI
PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
Î n cadrul manifestărilor consacrate gloriosului jubileu � împlinirea a 50 de ani de luptă
şi victorii a Partidului Comunist Român, organizate pretutindeni în judeţul nostru , sînt înscrise
şi actiunile iniţiate de Muzeul judeţean Braşov în vederea întîmpinllrii măreţu lui eveniment.
Conform unui plan de muncă conceput încă din toamna anulu i 1 970 , de către organizaţia
de bază P. C. R. şi direcţiunea muzeului, co lectivu l ştiinţific al acestei instituţii a organizat
numeroase manifestări cultural-educative dedicate aniversării Semicentenaru lu i partidului.
Printre acestea notăm : organizarea unor expoziţii documentare, a unei sesiuni ştiinţifice jubi
liare, a unui ciclu de comunicări, simpozioane, conferinţe, lecţii, editarea unor tipărituri ;
toate acestea, consacrate tradiţiilor de luptă a partidu lui, mişcării muncitoreşti din ţară şi
din judeţul Braşov şi realizărilor dobind ite în epoca construcţiei socialismului.
Expoziţia documentară .,50 de ani de lupte şi biruinţi" reprezintă expresia străduinţelor
membrilor colectivu lui muzeului pentru a prezenta cit mai documentar lupta şi activitatea P.C.R.
pusă în slujba poporului nosttu . OrganizatA în foaieru l Teatrului dramatic, expoziţia s·a deschis
în ziua de 28 aprilie 1 97 1 , în prezenţa tovarăşului Constantin Drăgan, membru al Comitetului
Executiv al C. C. al P. C. R . , prim-secrecar al Comitetului judeţean Braşov al P. C. R . , pre·
şedintele Consiliului popular judeţean. La festivitate au mai participat membri ai b irourilor
com itetelor judeţean şi municipal de partid , ai com itetelor executive ale consiliilor popular
şi municipal, activişti de partid şi de stat, vechi militanţi ai mişcării muncitoreşti revolu
ţionare, reprezentanţi ai organizaţiilor de masă şi obşteşti, conducători de întreprinderi şi insti
tuţii, oameni de ştiinţă , cultură şi artă, ofiţeri , ziarişti (fig. 1 ) .
După cuvintul d e deschidere, rostit d e prof. Ioan Ghiran, preşedintele Com itetului jude·
ţean pentru cultură şi artă , prof. M'ircea Băltescu , directorul Muzeului judeţean, a prezentat
expoziţia. Ş i , pentru a sublinia mai mult semnificaţia evenimentului, incursiunea in istoria
semicentenară a P. C. R . a avut drept fundal cîntece patriotice intonate de formaţia coralil
a Facultăţii de muzică din Braşov.
Cei prezenţi au trecut, apoi, prin faţa marilor panouri, care prin mărturii documentare,
fotografii şi texte redau imagini de ansamblu , cuprinzătoare, asupra istoriei partidului nostru
de-a lungul celor 50 de ani de existenţă , ani de lupte indirj ire şi eroice pentru dreptate, elibe
rare naţională şi socială, ani de jertfe şi biruinţe.
Prin elocvente le documente de arhivă extrase din presa vremii ("Socialismul", .,Drept&·
tea" ş. a . ) , expoziţia a oferit vizitatorilor mărturii de necontestat ale marelui eveniment de la
8 mai 1 92 1 - crearea P. C. R . , care avea să marcheze o cotitură radicală în mişcarea noastră
muncitoreascA , un moment de cea mai mare importanţă în viaţa poporului român.
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Imagi nile, faptele se în lănţuiesc pe panourile expoziţiei, contopindu-se in sensurile ardente ,
majore ale acţiunilor iniţiate şi conduse de partid in anii 1 9 2 1 -- 1 944 , perioadă in care acţiunile
revoluţionare ale maselor muncitoare iau - la Braşov, ca şi in întreaga ţară ---- o amploare
nemaiîntîlnită. Organizaţia din Braşov a Partidului Comunist Român se află mereu în fruntea
luptei muncitorimii (fig. 2).
Exponatele vorbesc de activitatea propagand istică, mobilizatoare a partidului, menită să
atragă atenţia maselor muncitoare asupra pericolulu i războiu lu i, al fascizării ţării, tot mai
evident după anii '30. Sub faldurile steagului de luptă a l partidului comunist se string tot mai
mult rîndurile muncitorilor români, maghiari, germani şi de alte naţionalităţi, hot/Iriţi ca ,
uniţi intru aceleaşi idealuri, să se dedice ţelului comun (fig. 3).
Pe un panou sînt înscrise măreţele cuvinte : "Pentru o Românie liberă , independentă şi
democratică" ; el pare un fundal de istorie ce frenmlltă sub paşii hotărîţi ni coloanelor de
demonstranţi din anii 1 934- 1 940, pe ale căror chipuri stau înscrise fermitatea şi dîrzenia.
Apar pe fundalul acestui panou imagini ce redau lupta maselor muncitoare din Braşov in anii
crunte! terori antonesciene. fn frunte, comuniştii. Pe unii dintre ei i-am întîlnit aici, în expozi.
ţie, retrăind , în atmosfera sărbătorească, evenimentele cărora, noi toţi, le-am adus fierbintele
nostru omagiu.
Emoţionante pagini de glorie şi victorii înscrie panou! ce evocă epocalul eveniment 
victoria insurecţiei armate -- organizată şi condusă de Partidul Comunist Român. Ţara pi'lşea
de acum pe drumul la al cărui orizont socialismul îşi prefigureazA primele contururi. Partidul
conduce masele largi populare în marile bătălii pentru instaurarea puterii populare, iar apoi
la revoluţia şi construcţia socialistă , care va plasa România pc orbita progresu lu i materia l şi
spiritual.
Cu o puternică semnificaţie s-au conturat în expoz iţie imaginile de aici, de la Braşov,
unde anii de lupte s-au convertit în nestemate. Ne apar în faţa ochilor realizările unei industrii
dezvoltate, ale agriculturii in plin progres ; grăitoare sînt, de asemenea , succesele obţinute în
domeniul ştiinţei, artei şi culturii.
Tot in cadrul manifestArilor cultural-educative iniţiate de Muzeul judeţean Braşov în
întîmpinarea Semicentenarulul partidului, se înscrie şi organizarea unor expoziţii de art11 plas·
tică, de către colectivul secţiei de artă a instituţiei noastre. Astf11l, expoziţia retrospectivă deschisă
in luna aprilie a. c. in sălile 7 şi 8 ale secţiei de artă şi intitu lată sugestiv .,Tematica socia·
listă in pictura românească contemporană " , se află la loc de frunte în bogatul calendar al mani
festărilor artistice dedicate jubileului partidulu i. Expoziţia cuprinde mărturii emoţionante ale
felului în care artiştii noştri au înţeles să fie şi să rămînă fideli cronicari ai efervescentului
efort creator de fiecare zi, eternizind pe pînză Inefab ilul cîntec al luptei şi muncii.
Lucrări ca : ,. Inscriere în colectivă" de Corneliu Baba , ,.Peisaj petrolier" de Marius
Bunescu , ,.Ca:z:angerie" de Octav Angheluţă, ,.Muncitori constructori" de Mattis-Teutsch , ,. Fe.
bruarie 1 933" de Mihai Rusu, ,.Topitorie" de Friedrich Bomches etc. sint elocvente mllrturii ale
bunei tradiţii pe care se consolidează arta noastră militantll în redarea nemuritonrei istorii de
luptă a clasei muncitoare sub conducerea partidului comunist.
La fel de elocventă şi sugestivA în exprimarea mesajului luptei revoluţionare , a fost reali
zată expoziţia de artă grafică militantă ,.Din lupta şi realizările poporului nos �ru" . Deschisă în
una din secţiile uzinei "Tractorul" , expoziţia grupează o serie de picturi inspirate din lupta
eroică a clasei muncitoare sub conducerea partidului. Luptele greviste din ianuarie-februarie
193 3 , reprimarea lor sîngeroasli , sint punctate in expo:z:iţie de lucrările lui Feszt Ladislau ("Gre
viştii") şi Gion Mihail ("Represalii") ; anii grei ai rAzboiului, lupta de partizani, jertfa celor
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mai buni fii al poporului , sînt reprezentate prin lucrările lui H. Gutman (.,Partizani") şi Rusu
Ciobanu (.,Slavă eroilor căzuţi pentru dreptate") .
Primii a n i d e luptă ş i realizări după Eliberare, îndeoseb i actul naţionalizării, dezvoltarea
impetuoasă a industr iei, socializarea agriculturii, alianta dintre muncitori şi ţărani, sînt eveni 
mente viu ilustrate în expoziţie de lucrări ca : .,Automatizarea cazane lor", .,Eiectrlficarea" ,
., Ajutor frăţesc" şi numeroase portrete de muncitori.
Î n afară de organizarea expoziţiilor amintite, Muzeul judeţean Braşov a colaborat cu Unt
unea artiştilor plastici -· Filiala Braşov la realizarea unei expoziţii de artă plastidl intitulat§ :
"Omagiu gloriosului partid" (fig. 4 ) . Expoziţia înmănunchează o serie de lucrări ce glorifldl
activitatea şi lupta comuniştilor. Subiecte ca : .,Cincizeci de ani glorioşi" (Eftlmie Modllcă),
"Doftana" (Dinu Vasiu), .,Moment grevist" (Mărgineanu -Stoe Aurelia), .,Demonstraţie" (Kallo
Margit) , ciclul din "Sălile de anchetă" (Mildner Mi.i ller Renate) , "Portret de ilegalist - Ilie
Cristea" (Butnaru Flori:m), "Portret de ilegalist - Constantin Ivllnuş" (Hadiac Ana), "Strîns uniţi
in jurul partidului" (Eftimie Modîlc11) etc. redau momente importante din lupta ilegală a comu
niştilor.
Acelaşi cadru evocator al luptei P. C. R. pentru eliberarea socială şi naţionali! a poporu·
lui român I-au creat expoziţiile itinerante, organizate de colectivul ştiinţific al MuzE'ului jude
ţean Braşov. Amenajare În cămine culturale , case de cultură , cluburi , aceste expoziţii au stîrnit
interesul şi preţuirea publiculu i.
t n luna octombrie 1970, s·a organizat şi itinerar în localitllţile judeţului expoziţia "Greva
generală din octombrie 1920". Ea prezenta, prin imagini sugestive, lupta clasei muncitoare din
România , din judeţul Braşov, în timpul grevei generale.
Tot in perioada premergătoare Semicentennru lu i partidului s-a trimis In judeţ expoziţia
itinerantă "Activitatea P. C. R . În judeţul nostru" . Exponatele ci evocă lupta clasei muncitoare
din judeţul Braşov, sub conducerea comuniştilor, în anii grei ai exploatării ş i asupriri! bur
ghezo-moşlereşti şi ai dictaturii militaro-fasciste .
Trebuie amintit faptul că secţia de artă a contribuit (cu lucrliri) la organizarea unei expo ·
ziţii itinerante de artă plastică , de către Uniunea artiştilor plastici - Filiala Braşov, care s-a
deplasat în localitliţile Rupea şi Săcele. Peisn,iul oferit de lucrArile expoziţiei exprima diverse
etape ale luptei şi activităţii P . C. R . în anii 1 92 1- 1 944 .
Î n cadrul manifestărilor închinate Semicentenarului partidului, Muzeul judeţean Braşov
a organizat, în căminul cultural din comuna Vulcan, un punct muzeal sătesc de artă plastică , Iar
în căminul cultural din comuna Tirlungeni, un punct muzeal sătesc de artă populară. Aceste
acţiuni au menirea de a valorifica şi populariza cultura ş i arta locală.
Pe lîngă acţiunile de realizare a unor expoziţii, muzeul şi-a adus contribuţia la pregitirea
unui ciclu de comunicări ştiinţifice şi a unei sesiuni ştiinţifice jubillare, închinate anlversirli
Semicentenarului partidului.
Începînd cu luna octombrie 1970, s-a desfăşurat ciclul de comunicări ştiinţifice organi·
zat de Muzeul judeţean Braşov, în colaborare cu Societatea de ştiinţe Istorice - Filiala Braşov ,
institutele de învăţămînt superior ş i Inspectoratul şcolar judeţean Br.aşov.
Din cuprinsul acestui ciclu notăm următoarele comunicări prezentate : .,50 de ani de la
Greva generală din 1920" , de Mircea B1iltescu ; "Un sfert de secol de la Conferinţa Naţional1i
n P. C. R. din octombrie 194 5 " , de Nicolae Madar şi Iuliana Oprina ; .,Activitatea organizaţiilor
de masă legale ş i ilegale conduse de P. C. R . , din judeţul Braşov, in perioada anilor 1 922-1934" ,
de Tiberiu Coliha n ; " Atitudinen clemocratică şi antifascistă a intelectualităţii hraşovene, datorită
influenţei ş i îndrumări! P. C. R . , i n p eri o ada interbe l ică" , de C a i u s Teodorescu ; .,Militanţi de
seamă ai organizaţiei P. C. R. Braşov, ai m i ş căr i i muncitoreşti democratice ş i re,· o luţionare" ,
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de M ircea Băltescu ; ,.Procese ale comuniştilor l:.raşoveni", de Emil Poenaru ; ,.Braşovul ş i insu·
recţia armată antifascistă" , de Ion Nicoară ; ,.Contribuţia maselor muncitoare din judeţul Braşov,
sub conducerea P. C. R . , la lupta pentru instaurarea puterii democrat-popu lare" , de Gheorghe
Popa ; "Aspecte politice şi ideologice ale luptei duse de comuniştii din Braşov, pentru făurirea
organizaţiilor locale ale Partidului U n ic Muncitoresc" , de Costache Pr igoreanu ; "Aspecte
privind lupta muncitorilor din judeţul Braşov , sub conducerea organizaţiei locale P. C. R . ,
împotriva exploatArii capitaliste, între anii 1 919-1 933 " , d e Nely M itru ; " Demonstraţii , întru·
niri, greve, la Teliu , Zllrneşti , Căpeni, conduse de organizaţia regionalA P. C. R. Braşov, între
anii 1 918- 1933" , de Gheorghe Csiky ; "Ecoul eroicelor lupte ale muncitorilor ceferişti ş i petra·
llşti din ianuarie şi februarie 1 933 , în rindurile oamenilor muncii din judeţu 1 Braşov" , de Dorico
Bucur ; "Contribuţia P. C. R. la dezvoltarea creatoare a învăţăturii marxist-lenin iste" , de Nicolae
Madar ; ,.Partidul-forţă politică conducătoare in construcţia economică a ţării ( 1 948- 1 966)" ,
de Ion Mocanu ; ,.Unele consideraţii cu privire la politica P. C. R. de industrializare socialistă
a ţArii şi dezvoltare a industriei in judeţu 1 Braşov" , de C. Lefter ; "Contribuţia Congresului
al x.Jea al P. C R . la fundamentarea conceptulu i cu privire la etapa actuală ,le de:vdtare
socială a ţări i noastre" , de Nicolae Bujdoiu ş i Gheorghe Bîlcu ; "Originalitatea politicii econo·
mice a Partidului Comunist Român de fllurire a societăţii sodaliste multilatera l dezvoltate" ,
de Ion Lupu ; "Rolul şi importanţa dialogu lui în activitatea P. C. R . pentru perfecţionarea reia·
ţiilor sociale socialiste în ţara noastră" , de Angela Stan ; "Creşterea nivelului de tra i al poporu·
lui - obiectiv fundamental al politicii P. C. R . " , de T. Tartagă ; ,.50 de ani de la crearea Parti
dului Comunist Român", de Gheorghe Zaharia ; "Aspecte din lupta oamenilor muncii sub con·
ducerea P. C. R. (în judeţul Braşov), împotriva exploatării capitaliste, a fascismului şi războiu·
lui, î ntre anii 1911- 1 934 " , de M ircea BUtescu ; "Lupta ş i rezistenţa antifascistă a oamenilor
muncii din judeţul Braşov, sub conducerea P. C. R . , între anii 1934· · 1944" de Costache Pri·
goreanu ; "Schimbările calitative în industria judeţulu i Braşov , în perioada 1950- 1970, întru·
chipare a justeţei şi realismului politici i P. C. R ." , de Ion Lupu şi Teodor Magda ; "Dezvol
tarea ştiinţei şi culturii in judeţul Braşov, în anii construcţiei socialiste " , de Cornelia Albu ;
" Înfrăţirea şi unitatea d intre poporul român şi naţionalităţile conlocuitoare, permanenţă n
politicii naţionale a P. C. R.", de Eduard Eisenburger ; "Politica externă a P. C. R . şi a RomÎl·
niei socialiste" , de Bîlcu Gheorghe şi Nicolae Bujdoiu ; "Rolul conducător al P. C. R. în făur iren
societăţii socialiste multilateral dezvoltate" , de Aron Petric .
Cele 27 de comunicări prezentate cu această ocazie au evocat glorioasele trad iţi i revolu·
ţionare ale mişcării noastre muncitoreşti, a istoriei P. C. R . , a realiz•irilor dobindite de poporul
nostru in anii construcţiei socialiste.
În contextul aceleiaşi colaborări d intre Muzeului judeţean Braşov cu Societatea de ştiinţe
istorice - Filiala Braşov, cu institutele de învăţămînt superior şi Inspectoratul şcolar judeţean
Braşov şi cu participarea unor istorici, cercetători din Bucureşti şi Braşov s-a organizat Sesiunea
ştiinţifică jubiliară închinată aniversării jubileului partidului. Lucrările sesiunii s-au desfăşurat
in Sala coloanelor de la Casa armatei din Braşov , in ziua de 27 aprilie a. c. Au fost prezenţi
tovarăşii Ştefan Antoniu , secretar al Comitetului judeţean Braşov al P. C. R . , Victor Negoescu ,
vicepreşedinte al Comitetului executiv al Consiliului popular judeţean, activişti de partid şi de
stat, reprezentanţi ai organizaţiilor de masă şi obşteşti, vechi militanţi ai partidului, cadre didac
tice d in învăţămîntul superior, liceal şi de cultură generală , oameni de cultur:. �i artii , ofiţeri
superiori, alţi oameni ai muncii (fig. 5 şi 6).
Cuvîntul de deschidere al sesiunii
tului judeţean pentru cultură şi artă .

n

fost rostit de prof. Ioan Ghiran, preşedintele Comite
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Comunicările preze-ntate au relevat principalele direcţii ale politicii partidului nostru ,
pusă încă de la constitu irea sa în slujba măreţelor idealuri ale poporu lu i român, idealuri de
dreptate şi libertate socială şi naţională , care ş i-au găsit o stră lucită materializare în anii de
glorioasă devenire socialistă, cînd , sub conducerea înţeleaptă a partidu lui comuniştilor, Româ
nia a făcut paşi uriaşi şi repezi pe drumul progresu lu i economic şi soc ia l , al civilizaţiei mate·
riale şi spirituale, al bunăstării.
Î n comunicarea "Crearea P. C . R . , moment de cotitur:i in istoria mişcării munc itoreşti şi
revoluţionare (in colaborare cu M ircea Muşat, doctor i n ştiinţe istorice) , prof. Mircea Bă ltescu ,
d irectorul Muzeulu i judeţean Braşov, s-a oprit, pe larg , asupra cre:i rii in 1 922 a secţiei din
Braşov a P. C. R . , care va deveni , apo i , nucleul organi:ator al tuturor băt:i liilor de clasă în
care proletariatul braşm·ean m·ea s:i se angaje:e , polari:inJ in jurul său , al:i ruri de numeroşi
muncitori români, maghiar i , germani şi de alte naţionn lit:"o ţ i , re-prezentanţi ai intelectualităţii ,
ţ:ir:i n im i i , m icilor meser iaş i .
Cucerirea puter i i politice d e c:irre o:lasa munc itoare i n al ianţă cu ţ:"o răn imea muncitoare a
permis trecerea la edificarea socialistă , la f:i uriren unei industrii puternice , la planificarea dez
voltării general economice. Abordind aceste probleme , in comun icarea rea lizată în colaborare
cu TeoJor Magda , intitu lani "Sch imh:i rile cal itative in industria judeţului Braşov in perioada
1 950 1 970, Întruchipare a justeţe i ş i real ismulu i po litic ii P. C. R . " . , conf. u n iv . Ion Lupu
a relevat marile transformări petrecute in industria braşovean:i in anii socialism u lu i , transfor
mări capabile să dea o miisură reală ş i , in acelaşi timp, plină de semnificaţia implinirilor, unor
principii urmate şi aplicate cu fermitate de partid , ca o constant:"t a polit icii sale şti inţifice de
edificare socialistă a patriei noastre.
Cu un real interes a fost prim it:i , de asemenea , comunicarea " Î nfrăţirea ş i un itatea dintre
poporul român ş i naţionalităţile con locuitoare, permanenţă a politicii naţionale a P. C. R . "
prezentată de tovarău l Eduard Eisenburger , membru a l C. C. al P. C. R. preşedintele Consiliu·
lui oamenilor munci i de naţionalitate german:i din R. S. R . , redactor-şef al revistei braşovene
" Karpaten Rundschau" . Î ncă de la constituirea sa , Partidul Comunist Român - ari'tta vorb i 
torul -- a reunit în rindurile sale reprezentanţi a i tuturor oamen i lor munc i i , fără deosebire de
naţionalitnte, oameni ale căror idealuri se contopeau in ţelurile comune ale luptei pentru drep
tate. Această comuniune de idealuri a constituit şi constituie o puternică forţă motrice a evo
luţiei şi construcţiei social iste.
D irecţionînd cu pricepere dezvoltarea social-economică armonioasă a ţării, asigurind astfel
îna intarea ci rapid:1 pe calea progresulu i ş i civilizaţiei socia liste -- arată in comunicarea sa inti·
cu lată "Dezvoltarea ştiinţei ş i culturii in judeţul Braşov în anii construcţiei socialiste" , prof.
Cornelia Albu, membră a biroului Com itetu lui judeţean de partid - P. C. R. a acordat o
mare atenţie ridicării culturale a tuturor judeţelor ţării. Î n acest sens, judeţul Braşov oferă un
elocvent exemplu. Anii social ismului au adus in domeniul ştiinţei şi culturii înnoiri radicale,
concretizate , deopotriv:i , în formarea şi dezvoltarea unei baze materiale puternice tuturor activi
tăţilor ştiinţifice ş i culturale, cît şi prin desf:işurarea unei ample activit:i ţi de ccrcetiir i , cultu 
ra le ş i artistice.
Privit:i in ansamblul ei, sesiunea ştiinţific.i jubiliară a f st reuşită atit prin ţinuta comu 
nicărilor prezentate, cit şi prin volumul ş i amploarea informaţiilor, prin originalitatea mul 
tora dintre ele.
Î n a fară de aceste acti\'itiiţi, trebu ie subliniat fnptu 1 do M u:cu l judeţean Braşov a cola·
borat cu diferite instituţii şi intreprinderi din oraşu l şi judeţ u l Braşov In pregătirea unor sim·
pozioane e u teme legate de activitatea teoretică şi practicll desfăşurată de P . C. R . pentru edifi
carea societ4ţli noastre socialiste, probleme actuale privind dezvoltarea ecor 1miei, vieţii sociale,
•
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a culturii, activitatea internaţională a partidului ş i statului, pagini d e luptă a comuniştilor
braşoveni.
De asemenea, menţionăm faptul că îndrumătorii şi muzeografii de la Muzeul judeţean
Braşov au susţinut, în colaborare cu Comitetul municipal şi judeţean U . T. C . , cu Inspectoratul
şcolar şi Consiliul judeţean al sindicatelor, conferinţe legate de activitatea revoluţionari'\ a P .C.R .
în diferite instituţii, cămine culturale, case de cultură şi şcoli.
În sălile secţiei de istorie a muzeului, destinate mişcării muncitoreşti , îndrumătorii şi
muzeografii au prezentat grupurilor de elevi, excursionişt i , cursanţi de la învăţămîntul de partid ,
mil itari etc. care au vizitat expoziţia, aspecte legate de activitatea ş i lupta P.C.R. în ţară
ş i în judeţu 1 Braşov, în anii 1 9 2 1- 1 944 (fig. 7 ) . Majoritatea şcolilor din oraşu l şi judeţu l Braşov
au organizat, în perioada ianuarie-mai a. c . , viz ite la secţia de istorie a muzeulu i. Aici, elevii
au cunoscut o serie de mărturii ined ite din trecutu l de luptă al P. C. R . , al clasei muncitoare
din ţară şi din judeţul Braşov, în anii grei ai exploatării burghezo-moşiereşti şi ai terorii dicta
turii m ilitare-fasciste. În faţa panou lui cu exponate al muzeului, care atestă clocotitoaren istorie
a partidului, s-au desfăşurat lecţii de un înalt nivel patriotic.
Î n cinstea aniversării creării partidulu i , Muzeul judeţean a editat cîteva publicaţii, a le
căror pagini atestă glorioasele lupte ale P. C. R . pentru eliberarea socială şi naţională a poporu
lui român. Cartea "Elogiu marilor victorii" înmănunchează o serie de studii, care prezintă as
pecte semnificative din lupta P. C. R. pentru eliberarea socială şi naţională a poporului român
în anii 1 92 1-- 1 944 ; sînt evocare paginile de luptă ale clasei muncitoare din Braşov pentru
crearea secţiei locale a P . C. R . , precum şi aspecte ale numeroaselor acţiuni antifascistc şi
antihitleriste purtate de oamenii muncii de pe aceste meleaguri. De asemenea, cartea înfăţi
şează realizări ale construcţiei socialismului în judeţul Braşov. Cartea " File din activitatea şi
lupta comuniştilor braşoveni" (autori : M ircea Băltescu şi Emil Poenaru) evocă spiritul de
lupt� ş i de sacrificiu al comuniştilor braşoveni, î n anii cruntei exploatliri şi terori ( 1 92 1- 1 944).
Tot în cadrul manifestărilor dedicate Semicentenarului partidului se inscrie ş i participarea
unor cadre din muzeu la acţiunea iniţiată de Comitetele judeţean şi municipal Braşcv ale P . C. R .
de dezvelire a unor plăci memoriale închinate activităţii P . C . R . i n anii ilegalităţii.
Solemnitatea de dezvelire a plăcilor memoriale a avut loc in ziua de 27 aprilie a. c .
A u luat parte membri a i birourilor comitetelor judeţean ş i municipal de partid , activişti , , .
partid ş i de stat, vechi militanţi ai mişcării noastre muncitoreşti, oameni de cultură şi artă , .:led ,
numeroşi cetăţeni ai Braşovului.
Pe frontispiciul edificiului din str. Lungă nr. 1 , care adăposteşte fosta sală "Ap., l\o" ,
a fost dezvelltă o placă memorială pe care sînt înscrise cuvintele : " Î n aceaqtă sală s-au desfă
şurat între anii 1921-1944, adunări ş i întruniri muncitoreşti. La JO iulie 1922, a avut loc
adunarea in care s-a hotărît transformarea secţiei Partidului Socialist din Braşov in \ rganizaţie
a Partidului Comunist Român. Despre importanţa şi semnificaţiile <lcestui ev.,nim�nt în viaţa
politică şi socială braşoveană a vorbit tovarăşul Ştefan Antoniu , ;ecretar al Comitetului jude
ţean Braşov al P. C. R .
L a Stupini, î n casa d i n str. Plugarilor nr. 20 , a funcţionat în anul 1 9 H o tipografie ile
gală, unde organizaţia locală a partidului comunist a tipărit manifeste ce �\·eau să fie răspîndite
în rîndul muncitorilor din fabricile Braşovului. După cuvintul oma>?ial, rostit de tovariişul
Gheorghe Matei, secretar al Com itetului judeţean Braşov al P. C . R . , a fost dezvelitll placa
memorială , care consemnează : " Î n această clădire s-au tipărit, în nnul 1 93 2 , manifeste politice
ale organi:nţici locale a Partidu lu i Comunist Român".
În clădirea din str. N. Iorga nr . 4 , apărea , la 10 februarie 1 936 , ,.Bu letinu l Grupu lui Avo
caţilor Democraţi", editat de avocatu l Radu Olteanu , publicaţie care devine o tribună de luptă
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pentru democratizarea justiţiei, pentru apărarea luptătorilor antifascişti, a m ilitanţilor comu·
nişti. Despre activitatea acestui intelectual strîns legat de popor şi de năzuinţele sale, şi a bule·
rinulu i editat de el, a vorbit tovarăşul Constantin Cîrţînă, prim-secretar al Comitetu lu i muni·
cipal de partid , primarul Braşovu lui, care a dezvelit apoi placa memorială, pe care stă scris :
" Î n această clăd ire ş i-a desfăşurat activitatea, în anul l 93 6 , sub îndrumarea ş i orientarea Partidu
lui Comunist Român, redacţia revistei "Buletinul Grupului Avocaţilor Democraţi" .
Evocarea activităţii militantu lui revoluţionar, a înflăcăratului patriot, profesorul Ilie
Cristea, care ş i-a închinat întreaga viaţ:'i cauzei partidu lu i, a fost făcută de tovarăşu l Romul
Radu, membru al biroului Comitetu lui judeţean de partid, prim-vicepreşedinte al Comitetu lui
executiv a l Consiliu lui popular judeţean, cu prilejul dezvelirii plăcii memoriale din str. Junilor
nr. 6, placă pe care sînt gravate cuvintele : " Î n această casă a locuit m i l itantu l revoluţionar
I l ie Cristea , care în anul 193 1 a editat revista "Spre �tînga " , îndrumată de Partid u l Comunist
Român".
Toate acţiunile mai sus amintite, care nu fost organizate de Muzeul judeţean Braşov sau
la care a colaborat, se înscriu în amplu) ş irag de manifestări pe care locuitorii judeţului nostru ,
alături de cetăţenii întregii ţări, le-au dedicat an iversării gloriosu lui jubileu a l Partidului Comu 
nist Român.
LIVIU MUNTEANU
IOAN M 1NDREA
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Fig. 2. Grupj de vizitatori în faţa panourilor expoziţiei "50 de ani de lupte şi biruinţi" ,
c:e evocă lupta c lasei muncitoare din j udeţu l Braşov, sub conducerea comuniştilor
î n anii 1 9 22 - - 1 93 4 .

Fig. 3 . Aspect d in cuprinsul expoziţiei "50 d e a n i de lupte ş i b iruinţi" - panoul închinat
luptei antifasc iste.
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Fig. 4. Moment festiv - deschiderea expozi�iei de artă plastică . , O magiu gloriosului partid".

Fig.

5.

Aspect din timpul Jesfăşurării sesiunii ştiinţifice jubiliare.
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Fig. 6. Aspect din timpul desfăşurăr i i se.
siunii ştiintifice jubi liare.

Fig. 7. Grup de cursanti de la învătă ·
m î ntui de partid vizitează expoziţia M u ·
închinată m işcării
zeului de istorie,

mu11dtorcşti ( 1 9 2 1 - 1 944).
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50 DE ANI DE LA CONGRESUL GENERAL
AL SINDICATELOR DIN rROMANIA. SESIUNEA ŞTIINŢIFICA
ŞI ADUNAREA FESTIVA DE LA BRAŞOV
Braşovul, puternic centru industrial al ţArii noastre şi, în acelaşi timp, pAstrAtorul unei
vechi tradiţii de luptă a clasei muncitoare, a găzduit simbAtA , 27 noiembrie 197 1 , douA impor
tante manifestări consacrate împlinirii unei jumătăţi de veac de la Congresul general sindica l ,
care a avut loc la Braşov.
Astfel, la clubul uzinei "Tractorul" a avut loc o seaiune ştiinţifică de comunicAri, organi·
zată de Institutul de studii istorice şi social-politice de pe lîngă C. C. al P. C. R . , Consiliul
judeţean Braşov al U . G. S. R. şi Muzeul judeţean Braşov.
În faţa participanţilor la sesiune - cadre didactice din domeniul ştiinţelor sociale,
muzeografi, activişti de partid şi de sindicat, preşedinţi ai comitetelor sindicatelor din între
prinderile judeţului, oameni de artA şi cultură - cercetători de la Institutul de studii istorice
şi social-politice de pe lîngă C. C. al P. C. R . , Muzeul de istorie a partidului comunist, a
mişcării revoluţionare şi democratice din România, Universitatea din Bucureşti, muzeografi
de la Muzeul judeţean Braşov şi activişti ai Consiliului judeţean Braşov al U . G. S . R . au pre
zentat comunicări despre principalele momente din istoria mişcării sindicale din ţara noastră ,
sub conducerea P. C. R., pentru construirea noii orînduiri sociale.
Cu prilejul sesiunii ştiinţifice, a fost organizată şi o expoziţie care evocă momente din
lupta clasei muncitoare, a sindicatelor din ţara noastră , împotriva exploatării burghezo-moşie
reşti, pentru edificarea societăţii socialiste.
După-amiază, în sala clubului uzinei "Tractorul" , a avut loc adunarea festivă consacrată
evenimentului.
La adunare au participat tovarăşii Gheorghe Petrescu, vicepreşedinte al Consiliului Central
al Uniunii Generale a S indicatelor, Ştefan Antoniu, secretar al Comitetului judeţean Braşov
al P. C. R., Constantin Cîrţînă, prim-secretar al Comitetului municipal de partid Braşov,
Augustin Deac, director adjunct al Institutului de studii istorice şi social-politice de pe
lîngă C. C. al P. C. R . , activişti de partid, de stat şi ai organizaţiilor obşteşti, vechi mili·
tanţi ai mişcării muncitoreşti din ţara noastră, muncitori, tehnicieni, ingineri din întreprinde 
rile braşovene, oameni de ştiinţi, artă şi cultură, ziarişti.
Adunarea a fost deschisă de Ioan Mărcuş, preşedintele Consiliului judeţean al sindica·
celor, care a subliniat semnificaţia aniversării a 50 de ani de la primul Congres al sindicate·
lor din ţara noastră.
A luat apoi cuvîntul tovarăşul Gheorghe Petrescu.
Eveniment cu largi ş i puternice rezonanţe ale luptei revoluţionare a clasei noastre munci·
toare, Congresul de la Braşov - a spus vorbitorul - reprezintă un moment de seamă pentru
stabilirea bazelor organizatorice ale unirii proletariatului, ale luptei de clasă, cucerirli şi afir·
mării drepturilor şi libertăţilor democratice ale oamenilor muncii români, maghiari, germani ş i
de alte naţionalităţi d in România.
54 - Cumidna
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sindicale centralizate, la nivelul intregii ţări, vorbitorul a subliniat că primul Congres general
al sindicatelor a avut loc după o perioadă de mare avind revoluţionar, care a cuprins imensa
majoritate a oamenilor muncii din România şi s-a desfăşurat sub puternica influenţă a Partidului

Comunist Român, care a inmănuncheat, pentru prima dată în)storia ţării noastre , programul
de luptă şi idealurile cele mai înalte ale oamenilor muncii şi a r idicat pe o treaptă superioară
nobilele tradiţii ale mişcării muncitoreşti din România.
Evocind momente ale luptei duse de clasa muncitoare, în alianţă cu ţărănimea munci

toare, de întreaga mişcare sindicală , sub directa îndrumare a Partidului Comunist Român, vor·
bitorul a subliniat : Sărbătorind astăzi

50 de ani de la Congresul general al sindicatelor, ţinut

la Braşov, putem afirma cu profundă satisfacţie şi legitimă mindrie că idealurile revoluţionare

de luptă şi nobilele aspiraţii ale eroicei noastre clase muncitoare, dezideratele
care

a militat in decursul. intregii sale

majore pentru

istorii mişcarea sindicală din România, şi-au glisit deplina

realimre în anii construcţiei socialiste .
Avind la bază orientarea limpede dată de conducerea partidului prin documentele Plenarei
C. C. al P. C. R. din 1 0- 1 1 februarie a. c. şi hotărîrile adoptate de recentul Congres al U .

G.

S . R . - a spus i n incheiere vorbitorul - sindicatele din ţara noastră îşi fac un titlu d e cinste
din hotărîrea lor de a acţiona-cu toată capacitatea şi energia lor creatoare pentru organizarea
şi unirea eforturilor clasei muncitoare, ale tuturor oamenilor muncii in vederea înfăptu irii
cu succes a programului elaborat de Congresu l al X-lea al partidului nostru , pentru ridicarea
patriei pe trepte tot mal înalte de civil izaţie, progres social şi bunăstare, pentru făurirea societă
ţii socialiste şi comuniste in Republica Socialistii Român ia.
Într-o atmosferă de puternicii i nsufleţire, participanţii la adunare au adresat o telegramă
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarăşului Nicolae Ceauşescu, în care
printre altele se arată :
"Purtind inaltii stimă şi consideraţie pentru Partidul Comunist Român, pentru dumnea
voastră personal, iubite tovarăşe Nicolae Ceauşescu, în numele oamenilor muncii braşoveni din
industrie şi agricultură, instituţii, şcoli şi facultăţi, ne angajăm

să depunem toate eforturile

pentru a înfăptui politica partidului şi statu lui nostru, pentru a da viaţă luminosului program
de dezvoltare şi perfecţionare a activităţii de educaţie comunistă , pentru aşezarea relaţiilor din
societatea noastră pe baza principiilor eticii şi echităţii socialiste, fiind convinşi că numai în
acest fel viaţa noastră , naţiunea noastră vor prospera continuu " .
*

Adunarea a fost urmată de un spectacol festiv, la care şi-au dat concursu l artişti ai institu 
ţiilor de

artă braşovene şi

formaţii artistice de amatori ale sindicatelor.
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SESIUNEA ŞTIINŢIFICA A MUZEULUI JUDEŢEAN BRAŞOV,
26 IUNIE 1 97 1
La 26 iunie

1 97 1 a avut loc la Muzeul Cetăţii Bran sesiunea ştiinţifici anuală a Muzeului

judeţean Braşov.
La sesiune au participat cercetători de la Institutul de Studii Sud-Est Europene al Acade·
m iei de Ştiinţe Sociale şi Politice a R. S . R . , membrii colectivelor muzeelor din judeţul Braşov,
cadre didactice de la Institutul pedagogic ş i do la Biblioteca municipală Braşov.
Cuvintul de deschidere a fost rostit de prof. Ioan Ghiran, preşedintele Comitetu lui jude·
ţean pentru cultură şi artă, care a subliniat ca şi în alte dăţi, importanţa deosebită a manifestă ·
rilor de acest fel pentru activitatea ştiinţifică desfilturată In muzeele de istorie, artă şi etnografie
din judeţul nostru .
Comunicările anunţate în program se inscriu in citeva domenii mai importante : istorie
(veche, medie, modernă şi contemporană), etnografie, arte plastice şi ştiinţe naturale.
Astfel, la istorie,

în ordinea cronologică a perioadelor tratate, primele comunicări au

fost cele referitoare la istoria veche a meleagurilor bîrsene.
Prof. Florea Costea , muzeograf principal la Muzeul judeţean Braşov, a prezentat rezulta·
tele cercetărilor sale privind "Un fragment de briţari din perioada avarică descoperit pe Măgura
Codlei" .
Prof. Ioan Pop, şef de secţie la Muzeul judeţean Braşov, a prezentat argumentele

arheo·

logice pe baza cărora "Aşezarea feudală timpurie de la Hărman" se încadrează în perioada seca·
le lor VI-X. e.n."
Comunicările privind epoca feudali au fost mai numeroase :
Prof. Ion Radu M ircea, cercetător ştiinţific principal la Institutu l de Studii Sud-Est
Europene, a adus interesante "Contribuţii la istoria culturii Şcheilor din Brqov".
Tov. Mihai Manolache, muzeograf la Muzeul din Şcheii Braşovului a vorbit despre "Ideea
conştiinţei unităţii de neam în opera diaconului Coresi" .
Avînd ca obiectiv de cercetare Şcoala românească din Şcheii Braşovului, praf. Corne l
Baicu, îndrumător la Muzeul judeţean Braşov, s·a ocupat

în comunicarea sa de materiile

de studiu predate in cursul veacurilor la această şcoală .
Prof. M inerva Nistor, muzeograf principal la Muzeul judeţean Braşov, a vorbit despre
cîteva din datele depistate de dînsa, privind "Clădiri şi locuri legate de personalltlţi şi eveni ·
mente din trecutul Braşovului" .
O problemă de numismatici feudali a fost tratată de prof. Mariana Marcu, muzeograf
la Muzeul judeţean Braşov, în comumcarea privind "Tezaurul de monede feudale de la Paloş" .
Probleme ale istoriei moderne au fost tratate in

2

comunicAri.

Astfel, praf. Cornelia Danielopolu, cercetător ştiinţific principal la Institutul de Studii
Sud·Est Europene ne· a dezvAluit "Citeva aspecte inedite din viaţa comunitlţll greceşti din Brqov" .
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De asemenea, comunicarea prof. Silvia Popa, de la Biblioteca municipală Braşov s·a
inscris în această epocă, tratînd despre "Activitatea societăţilor şcolare de lectură româneşt i
braşovene în secolul al XIX.lea şi începutul secolului al XX.lea".
Comunicările secţiei de istorie S·au incheiat cu acelea privitoare la epoca contemporană.
De probleme ale acestei epoci s·a ocupat prof. Titus Haşdeu , directorul Muzeului Cetăţii
Bran, care s·a referit la "Condiţiile care au făcut necesară ş i posibilă încheierea colaborării în
guvern a partidelor şi organizaţiilor muncitoreşti-ţărăneşti cu gruparea burgheză condusă de
Gheorghe Tiitărăscu ( 1 94 7)".
"Activitatea B .M .Ţ. în judeţul Braşov sub conducerea P.C.R. ( 1926- 1 93 2)" a fost
ilustrată de prof. Ioan Mîndrea, muzeograf la Muzeul judeţean Braşov .
Prof. Gh. Şelaru, îndrumător la Muzeul judeţean Braşov , a vorbit despre "Conflictul
colectiv de muncă de la fabrica de sticlărie "H onterus" - Braşov ( 1 925 )".
Cercetarea deosebit de interesante! subzone etnografice n Săcelelor a prilejuit dr. Liviu
Marcu, cercetător ştiinţific principal la Institutul de Studii Sud-Est Europene să vorbească
despre "Vechi obiceiuri juridice în subzona Săcele" .
Prof. O livia Moraru , şef de secţie la Muzeul judeţean Braşov, a prezentat comunicarea
"Din preocupii.rile etnografice ale lui George Moroianu" .
În continuare, colectivul secţiei de artă a conturat viaţa şi opera cîtorva însemnaţi
pictori braşoveni. Expunerea pictorului Dinu Vasiu, şeful seqiei ne-a furat pe nesimţite pe
poteclle peisajelor din " Acuarelele lui Valeriu Maximllian".
Prof. Sanda Buta, îndrumil.toare la aceeaşi secţie, a evocat personalitatea pictoriţei Elena
Mureşianu în viaţa sociaJ.culturală a Braşovului.
"Reflectarea ideilor socialiste în opera pictorului braşovean "Mattis·Teutsch" a fost tema
tratati!. de prof. Anca Pop, indrumătoare la secţia de artă.
Din partea Institutului pedagogic Braşov, lectoru l univ. Pantelimon Ularu, a ţinut să
prezinte participanţilor la această sesiune o atractivă expunere însoţită de minunate imagini
color, despre plante ocrotite din rezervaţiile naturale ale judeţului Braşov.
În încheiere, oaspeţi sau localnici, in cuvîntul lor, au ţinut să sublinieze reuşita acestei
sesiuni prin prezentarea unei bogate ş i valoroase serii de comunicări care au conturat in acelaşi
timp şi cîteva din preocupările ştiinţifice a le cercetătorilor meleagurilor bîrsene.
Concluziile acestei fructuoase dezbateri ştiinţifice cu lucrătorii din muzeele judeţului
Braşov au fost trase de M ircea Băltescu, directorul Muzeului judeţean Braşov care a relevat
semnificaţia acestei acţiuni.
M. MARCU
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A DOUA SESIUNE ŞTIINŢIFICA ARHEOLOGICA
A MUZEULUI JUDEŢEAN BRAŞOV
În ziua de 12 decembrie 197 1 , Muzeul judeţean Braşov a organi:zat in clAdirea Casei
Armatei, sesiunea ştiinţifică de arheologie, prin care se urmăreşte anual, prezentarea rezul
tatelor cercetărilor arheologice executate de muzeu , în colaborare cu Institutele de arheologie
din Bucureşti şi Cluj ale Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice.
Sesiunea a fost deschisă de prof. Ioan Ghiran, director adjunct, care, in numele con
ducerii Muzeului judeţean Braşov, a salutat pe oaspeţii de la Bucureşti, Cluj , Sf. Gheorghe,
precum şi pe localnici, mulţumindu-le pentru promptitudinea cu care au rAspuns la organi·
zarea acestei manifestări ştiinţifice locale.
S-a trecut apoi la prezentarea comunicărilor, dîndu-i-se cuvîntul tovarăşului dr. Alexan·
dru Vulpe, cercetător principal la lflstitutul de arheologie a l Academiei de Ştiinţe Soc iale şi
Politice din Bucureşti. fn comunicarea intitulată "Caracteristici ale ŢArii Birsei in raport cu
culturile preistorice", d-sa a adus o reală contribuţie la problema succesiunii culturilor, pe o
arie geografică largă, din care face parte şi Ţara Birsei. Dr. Eugen Comşa, cercetAtor principal
la acelaşi institut, a vorbit apoi despre "Unele probleme ale neolitlcului din sud-estul Tran·
silvaniel" . În această comunicare d-sa a adus importante contribuţii la cronologia şi intrepi·
trunderea culturilor neolitice şi a fazelor lor in Transilvania sud-esticA .
În continuare, dr. Alexandrina D. Alexandrescu, cercetător principal la Institutul de
arheologie-Bucureşti, a expus comunicarea intitulată "Urme dacice la Hirman" . Cu aceastl
ocazie, d-sa a sistematizat şi incadrat cronologic materialul dacic descoperit in aceastl loca·
litate. A urmat apoi comunicarea privind ,.Tezaurul monetar de la Prejmer" prezentati de
Mariana Chiţescu, cercetătoare la Institutul de arheologie - Bucureşti.
În această lucrare, au fost expuse ş i comentate, problemele şi semnificaţia acestui tezaur
de monede republicane romane, precum şi probleme legate de recenta sa Identificare in cadrul
colecţiei numismatice a Muzeului din Braşov , cu ocazia pregAtiri! catalogului său.
Dr. Zoldn Szekely, directoru l Muzeului judeţean Sf. Gheorghe, a prezentat comunicarea
intitulată "Problema ceramicii dacice ştampilate in sud-estul Transilvaniei", alcătuitl pe ba:za
unor interesante materiale de acest fel rezultate din săpAturile executate in Ţara Oltulul.
Legat de aceeaşi "epocă dacică" , Florea Costea, muzeograf principal la Muzeul judeţean
Braşov , a prezentat re:ultatele săpăturilor arheologice obţinute in legAturA cu dezvelirea unor
complexe de locuire dacice. pe dealul cetăţii Rişnov, in comunicarea IntitulatA ,.SApAturile
arheologice de la Rîşnov (aşezarea dacică" din anul 197 1 .
Cu ocazia comunicării tovarăşilor Nicolae Gudea (Institutul de arheologie-Cluj) ş i Ioan
Pop (Muzeul judeţean Braşov), intitulatA ,.Castrul roman de la Rişnov. Săpăturile din vara
anului 1 97 1 " , tov. N. Gudea a expus planul acestui complex arheologic, precum şi rezulta·
tele săpiturilor executate în acest castru pinA in prezent.
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A urmat comuniCBl'ea tov. Mariana Marcu, mu:eograf la Muzeul din Braşov, intitulatA
"Probleme ale culturii Sîntana de Mureş - Cerneahov în spaţiul intracarpatic" , alcAtuitA pe
baza rezultatelor obţinute din cercetarea aşezArilor postromane din Ţara Bîrsei.
ln comunicarea intitulatA "Studiul geometric şi nrheologic al gropilor "de bucate" , Cor
neliu N. Mateescu (Institutul de arheologie - Bucureşti) şi ing. Sylviu Comănescu (Institutul
de artA teatralA şi cinematografie 1. L. Caragiale" - Bucureşti), au prezentat o metodA pe
baza căreia, mai sus mentionatele complexe arheologice pot fi mai precis cunoscute şi studiate.
ln Incheiere, ing. Sylviu ComAnescu , a prezentat o serie de interesante imagini color,
reprezentînd celebre monumente arhitectonice din ţArile Europei, care au avut darul să des
tindA atmosfera acestei reuniuni ştiinţifice.
fn discuţiile care au urmat, participanţii au manifestat interes faţA de comunicArile expuse,
au cerut lAmuriri suplimentare, au subliniat necesitatea publiciirii acestor lucrAri pentru ca
rezultatele lor să poatA fi cunoscute ş i folosite de un cerc mai larg de specialişti .
De asemenea, prezenţa la această sesiune a cercetătorilor de la Institutele de arheologie
din Bucureşti şi Cluj, care au prezentat interesante stud ii privind probleme strict legate de
Ţara Bîrsei, a constituit un însemnat exemplu şi model de muncă ştiinţifică , demn de urmat
de muzeografli de la Braşov.
Considerăm că tocmai în acest sens, colaborarea intre Muzeul braşovean şi aceste insti
tute, este bine să fie menţinută şi în activitllţile viitoare pe tărîmul cercetării ştiinţifice : astfel,
muzeografii braşoveni vor avea un permanent stimu lent pe linia efectuării şi valorificilrii rezu l
tatelor cercetArilor lor în domeniul istoriei, la un înalt şi eficient niveL
..

MARIANA MARCU
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fNSEMNARI PE MARGINEA EXPOZIŢIEI
DOCUMENTARE DE OCROTIREA NATURII
DIN BRAŞOV
ln Braşov, oraş aşe.;at la poalele Tîmpei, într-un peiSaJ

m

care se impletesc armonios

frumosul natural cu frumosu l creat de om , Comisia Monumentelor Naturii de pe lîngă Pre
zidiu! Academiei Republicii Socialiste România şi Consiliul pentru indrumarea şi ocrotirea
naturii din judeţul Braşov au organizat la Palatul Culturii o expoziţie documentară de ocro
tirea

naturii.
Expoziţia a constituit o manifestare cultura l-educativă care a demonstrat cu aspecte rare

frumuseţile patriei noastre ş i , în specia l , ale judeţului Braşov, aprecieri făcute de către nume
roşi viz itatori.

Expoziţia s-a deschis în 25 iunie 197 1 şi 11 stat l11 dispoziţia vizitatorilor pînă în ziua de
10 iulie. La deschidere au participat organele de partid şi de stat judeţene şi municipale,

delegatul C .M . N . Bucureşti, custoz ii onorifici braşoveni şi numeroşi invitaţi din orq şi din
împrejurimi.
ln cuvîntul său, prof. Constantin Gh. Andrei - preşedintele Consiliului judeţean pentru
îndrumarea ş i ocrotirea natur i i - saluti prezenţa organelor de partid ş i de stat, intreaga asis

tenţă d consideri participarea lor la deschiderea expoziţiei un puternic argument pentru a

face aprecierea că în judeţul Braşov mişcarea de ocrotire a naturii se giseşte în plin avint.
ln continuare, subliniază

importanţa conservării şi ocrotirli naturii in contemporaneitate.

ln u ltimul deceniu - spune vorbitoru l - omenirea trăieşte sub tensiunea a trei mari neli
nişti : catastrofa atomică, ecologici şi genetică. ln continuare subliniazli urmArile catastrofe i
ecologice, atrăgînd atenţia asupra pericolului la care se expune omenirea.
ln partea finală a cuvîntului său, preşedintele Consiliu lui judeţean pentru ocrotirea
subliniază necesitatea organizării unui muzeu de

ştiinţe

naturii

biologice cu o secţie de ocrotirea

naturii, in municipiul Braşov - vechi oraş cu tradiţii turistice, cercetat de numeroşi vizita·
tor! din ţară şi de peste hotare . ln concluzie îşi exprimi speranţa

că

Braşovul îşi

va com.

pleta instituţ iile cu ltural-educative cu un muzeu în care va fi repre.;entată frumuseţea natu •
ralll , pel��agistică , a judeţului Braşov.
ln cuvîntul său , tov. Victor Negoescu - vicepreşedinte al Consiliului popular judeţean
Braşov · - - apreciind

importanţa acestei acţiun i , deschide expoziţia,

viziteze.
Expoziţia a fost deschisă zilnic intre orele

Invitind asistenta si o

10-20, incit numeroşi viz itatori - elevi,

studenţi, muncitori, ţărani, intelectuali - tineri ş i vîrstnici din ţarA şi de peste hotare, au

putut admira fotografiile rarităţilor naturale din judeţ ş i din patria noastrA. fn cele 1 5 zile
s-au perindat prin expoziţie

3 274 viz itator i. Au scris cuvinte de laudA în cartea expoziţiei
172 vizitatori din ţarA şi de peste hotare. Sa ne oprim puţin asupra citorva Impresii : ., Foarte
interesanti şi foarte InstructivA - spune domnul M . Charelte din Canada - mulţUmesc pentru
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ospitalitate" , sau "Multe frumuseţi are ţara noastră ! M inunată a fost ideea de a· ocroti şi păstra
aceste frumuseţii Cinste organizatorilor acestei expoziţii ş i tuturor celor care luptă şi îndru 
mează această acţiune de ocrotire a naturii" -- exclamă V. Petrişor. Pentru a realiza şi mai
complet valoarea expoziţiei, a intregii manifestări cultural-educative vom mai reaminti două
aprecieri braşovene : "Excelentă idee -- spune tov. dr. Radu Ozun - excelenţi oameni care
i-au dat viaţă şi fac posibilă o scurtă retrospectivă a celor ma i frumoase şi vajnice monu
mente naturale ale ţării. Felicitări organizatorilor şi celor care şi-au pus priceperea ş i puterea
in păstrarea ş i ocrotirea naturii" . Tov. Constantin Drăgan - membru a l Com itetu lui executiv
al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului judeţean Braşov al P.C . R . şi preşedinte a l
Consiliu lu i popular a l judeţului Braşov , îşi exprimă deplina satisfacţie astfel : ,.Felicit orga·
nizatorii acestei documentate expoziţii prin care popularizează în mod fericit frumuseţile de
neegalat ale naturii, ale ţării noastre şi ale judeţulu i Braşov" . Foarte mulţi vizitatori şi-au
exprimat dorinţa şi au cerut să se organizeze in fiecare an astfel de expoziţii în Braşov.
În cadrul manifestării cultural-educative de conservarea şi ocrotirea naturii a avut loc şi
următorul ciclu de comunicări ştiinţifice la Casa Prieteniei Româna-Sovietice :
- Monumente şi rezervaţii naturale d in judeţul Braşov , ocrotirea lor - prof. Constantin
Gh. Andrei, preşedinte a l Consiliului de îndrumare şi ocrotire a naturii din judeţul Braşov ;
- Rezervaţii şi parcuri naturale - prof. univ. dr . doc . Iuliu Morariu ;
- Animale ocrotite şi rezervaţii faunistice - prof. Victor Ciochia, cercetător principal
la Staţia "Stejarul" - laş i ;
- Plante rare şi rezervaţi! floristice - prof. univ. dr. Darie Parascan .
Toate comunicările au fost însoţite de filme şi diapozitive care au ilustrat în mod con
cret şi sugestiv problemele discutate. Comunicările s-au bucurat de prezenţa unui numeros
public.
Atît expoziţia cit ş i comunicările prezentate au evidenţiat cîteva idei :
- în marşul dezvoltării tehnica-ştiinţifice a ţării noastre ocrotirea naturii a devenit o
cerinţă de mare valoare economica-socială, estetică şi umani\ ;
- poluarea apelor, a aerului, a solului şi poluarea sonoră strică mediul de viaţă al
omului, îl face dăunător sănăt11ţii umane, vegetale şi animale ;
- în şcolile de toate gradele - grădiniţe de copii, şcoli generale, şcoli profesionale,
licee, institute şi universităţi - este necesar să se acorde mai multă atenţie educării tinere
tulu i în spiritul respectului faţă de peisajul natural, plante şi animale;
- organizaţiile de pionier!, U .T .C . , org. de femei, sindicatele şi O.N.T-ul au un rol
deosebit de important în educarea tineretu lu i şi cetăţen ilor in spiritul ocrotirii şi conservitrii
naturii.
CONSTANTIN QH. ANDREI
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Aspecte de la inaugurarea expoziţiei
documentare de ocrotirea naturii
din oraşul Braşov.
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SAPA TUR! ARHEOLOGICE
EFECTUATE DE MUZEUL JUDEŢEAN BRAŞOV
tN ANUL 1 97 1
1.

Şantierul arheologic Rotbav

Între

9 şi 28 iulie s-au executat săpături arheologice pe teritoriul satului Rotbav (corn.

Feldioara, jud. Braşov), ca urmare a cercetărilor începute cu doi ani în urmă .
Din colectivul şantierului au făcut parte dr. A lexandru Vulpe (responsab il, Institutul
de arheologie Bucureşti} şi Mariana M arcu (Muzeul judeţean

Braşov).

Pe dealul "Părăuţ" au continuat săpăturile de anul trecut, trasîndu-se patru şanţuri, cu
o suprafaţă totală săpată de

263

m

p. Pe traseul secţiunilor au fost surprinse numeroase

complexe arheologice (gropi) , bogate în material cera m i c , obiecte ş i unelte

d iverse , caracte

ristice culturilor Wietenberg , Tei şi Noua.
Ipotezele pe care le-a ridicat săpătura de anul trecut au inceput să fie confirmate , ceea
ce înseamnă cii. această cercetare este deosebit de utilA din punct de vedere ştiinţific.
Date fiind cîteva probleme care îşi mai aşteaptă răspunsul de la această săpături, este
necesari continuarea cercetării

în punctul menţionat.

2. A,eurea dacicii de la Rişnov-cetate
ln cursul lunii aprilie au fost continuare săpăturile începute în anul precedent. Lucră
rile au fost conduse de Florea Coatea , muzeograf principal la Muzeul judeţean Braşov.
Cercetarea a constat in degajarea integrală
a S.

VII.
Rezultate : tn L.

1

adîncime ce oscila intre

a

L.

1 din S. VI şi in continuarea spre NV

a fost inlii.turată depunerea din partea semibordelului adlncită in rod ,

0,35--0,75 m, in funcţie de Inclinarea pantei. S-a putut astfel stabi l i

c ă locuinţa avea forma cvasi-circu lară şi c ă a folosit c a adăpost în două faze. ln cea dintî i ,
anterioară anului

106

e.n. , aemibordeiul a fost continuat de l a n ivelul solului c u paiantă ş i

chirpic. Ulterior, bordeiul

a

fost reamenajat, la dimeniuni mai mici, in vechea podea folo

sindu-se patru stilpi de susţinere a acoperişului. Din această fazA se consideră c4 dateazl şl
mica vatră din Interior . Vatra contemporanii. primei loculri era situatA in afarA ,

la

4 ,80

m

N

de locuinţA. Forma acesteia era ovalA , adîncitA în roca friabilA şi amenajatA din lut şi pietre
de calcar. Sub pietrele de calcar s·a găsit un fragment de rîşniţil. rotativA din tuf vulcanic,
fusalole etc. Probabil că şi aceastA locuinţA avea un acoperiş in cel puţin douA ape. ln apro.

pierea vetrei , puţin spre NV, s-a descoperit groapa de provizii de forma unul chiup mare,

adîncA de

1

m şi largA , în partea superioarA , de

1 ,05

m. Toate cele trei elemente enumerate

(aemibordel, vatrA , sroapl de provizii) contribuie la formarea imaslnii

dacic.
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Resturile de cultură materială din interior constau în special din ceramică dacică foarte
fragmentată , lucrată la roată şi cu mîna, ca şi din fragmente ceramice din epoca bronzu lui
(cultura Schneckenberg) şi miezuri de la perforarea topoarelor de piatră din aceeaşi epocă .
În S . VII, din cauza timpului insuficient, nu s-au putut face investigaţii mai ample. De
subliniat totuşi, ca un element nou , un cuptor de dimensiuni mici, practicat direct î n stîncă.
El aparţine unui alt semibordei căruia i s-au surprins doar contururile, acesta urmînd a fi
cercetat în viitor.
Pe ba:a vestigiilor descoperite, se poate aprecia că ambele puncte sînt databile în epoca
clasiCii , in L. 1 existind şi o fază posterioară .
.1. Castrul roma n de la R îşnov (CU MIDA VA)

Conform unei trad iţii mai vechi , Muzeul braşovean, în colaborare cu Institutul de istorie
şi arheologie din Cluj , a continuat şi în acest an (21 iunie --- 28 iulie) să pAturile arheologice
pe teritoriul castrului roman de la Rîşnov - obiectiv de o importanţA deosebitA , atît prin impli
caţiile de ordin istoric, cît şi prin viitoarea sa valorificare sub forma unui muzeu î n aer liber,
în care sens, de anul trecut s-au efectuat lucrări de protej are prin împrejmuirea t&renului
castru lui cu un gard din fier.
Şantierul arheologic a fost condus d e Nicolae Gudea - cercetAtor la Institutul de istorie
Cluj şi Ioan 1 . Pop - şefu l secţiei de istorie a Muzeului judeţean Braşov. Au
participat Richard Petroszky şi Maria D lnga - studenţi ai Facultilţil de istorie a Universităţii
"Babeş -Bo lyai" Cluj . Colectivu l a fost îndrumat în permanenţA de acad. praf. Constantin
- Daicoviciu .
şi arheologie

Săpăturile din acest an au urmărit continuarea elucidlrii unor probleme legate de sistemul
fortificaţie din exteriorul z idurilor castrului, cercetarea zonei turnurilor din colţurile de
nord şi vest, precum şi a porţiunii centrale şi a celei vestice din Interiorul incinte! (Pentru
cercetările efectuate anterior, vez i : Nicolae Gudea şi Ioan I. Pop, Castrul roman de la Rişnot• 
Cumidava. Contribuţii la cercetarea limesului de sud-est al Daciei romane, Braşov, 1 97 1 ).
Secţiunile trasate pe laturile de nord-vest, sud-vest şi sud-est au confirmat existenţa a
cite unul s'au două şanţuri de apărare situate în faţa zidurilor acestor l aturi .
Cercetările 'din colţul nordic al castrulu i au d us la constatarea că zidul de incintă şi
zidu l turnului din acest colţ au fost scoase cu mult timp î n urmă , po z iţia turnului putînd
fi apreciată numai după orizontul marcat de cenuşă şi cioburi.

de

Au fost scoase la iveală şi pregătite pentru valorificare muzeistică turnurile castrUlui din
colţurile de sud şi est.
Săpăturile întreprinse în porţiunea de vest au avut ca rezultat demarcarea unei noi clă 
diri (a c incea la număr) cu o suprafaţă de 240 m p, ale cărei ziduri erau construite din p iatră
de carieră şi aveau ca liant un mortar de foarte bună calitate.
Spre sfîrş itul si\păturilor d in acest an, cercetările au fost concentrate asupra mijlocului
inc intei, unde a inceput urmăr irea unor z id uri, surprinse prin practicarea de secţiuni scurte .
Astfel. in centrul castrului a fost depistată a şasea clădire - de dimensiuni monumentale
(237 m p) -- ale cărei încăperi pe latura de sud-vest aveau instalaţii de încălzire centrală
(hypocaustum). Av înd in vedere d imensiunile şi poziţia acestei clAdiri, se pare cii avem de-a
face cu praetorium-ul (c o m and amentului castrului).
Repertoriul descoperirilor constă , ş i î n acest an, d intr-o mare cantitate de materiale
in primul rînd ceramică (oale, strAchini, farfurii, chiupuri, capace de vase etc .),

romane,
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obiecte din fier (piroane, cuie, cuţite, balamale, virfuri de suliţă), bronz (fibu le), sticlă (reci
piente fragmentare), os (ac de pir).
Din categoria ceramicii de lux au fost descoperite citeva fragmente de vase de import
(terra sigillata) şi două vase, de asemenea fragmentare, cu inscripţii, dintre care una cu
caractere greceşti.
Alături de olăria romană provincială, a apărut ceramica dacică, care este răspîndită pe
intreaga suprafaţă a nivelelor corespunzătoare celor două faze de construcţie a castrului. Faptu l
are o deosebită importanţi, intrucit persistenta materialului specific dacic in contextul mate
rialului roman implică păstrarea unor forme de viaţă specific dacică in cadrul unei pro·
vincii romanizate, ceea ce presupune o legătură permanentă a soldaţilor daci din casrru (ates
taţi şi documentar in monumentul epigrafic descoperit aici cu mai bine de trei decenii în urmă:
cu o numeroasă populaţie civili din rindurile căreia provin.
Această coexistenţă a unor elemente de cultură materială specific dacică alături de cele
romane - fapt care îşi găseşte analogii şi in alte castre din Dacia - se integrează în feno·
menul general al romanizării, în care, aspecte tradiţionale ale vieţii unor popoare cucerite
se îmbină cu elementele culturii materiale romane.
IOAN
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