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UN ELE PROBLEME ALE N EOLITICULUI D IN
SU D-ES TUL TRA N SIL VA N IEI
de EU GEN. COMŞA
...
. ,
·oq:
Sud-estul Transilvaniei este una dintre cele mai interesante regiuni
.

in ceea ce priveşte studierea rieoliticului din România, deoarece acolo se
întîlnesc şi se intreţes, pe un teritoriu destul de redus ca întindere, urmele
rămase de la comunităţile unor culturi originare din Moldova, din Munte
nia sau din Transilvania1.
Cu toate că studierea neoliticului din regiune a început cu peste o
sută de ani in urmă şi s-a intensificat mult in anii noştri, despre inceputu
rile acestei epoci din zona dată încă ştim foarte puţin.
Cele mai vechi resturi cunos<'ute de cultură cu ceramkă, sînt cele de tip

<::i-iş, reprezentate in mai multe aşezări cum sint tele de la: Leţ2, Hărrnan3
şi altele4• In ce perioadă anume se plasează cele mai vechi aşezări de acest
fel este greu de răspuns in stadiul actual al cercetărilor. După părerea unor
specialişti, ele ar data din perioada corespunzătoare sfîrşitului fazei Star
ceva I din Jugoslavia". Argumentele aduse în acest sens nu sînt suficient
de convingătoare, din mai multe motive: pentru că aşezarea Criş de la Leţ
a fost cercetată pe o suprafaţă redusă, discuţiil e privind periodizarea pri

melor faze ale culturii Starcevo sint în plină desfăşurare şi apoi se mai ştie
1 Pentru răspîndirea diferitelor culturi neolitice din regiunea studiată v. Istoria
României, voi. I, Bucureşti, 1960, hărţile de pe pl. VI şi pl. VII.
2 Eugenia Zaharia, Considerations SUT la civilisation de Criş a la lumiere de'S
sondages de Leţ, in Dacia, NS, VI, 1962, p. 6-5 1 .

. 3 Săp.ături Alexandrina Alexandrescu.. Materialele prelucrate ş i publicate de
Eugen Comşa, Unele probleme ale cu.lturii Criş (Pe baza descoperirilor de la Hăr
man), in Aluta, ·1. 1970, Sf. Gheorghe, i97l, p. 35-42.
" Dintre descoperirile recente amintim: un lot de cioburi Criş găsite cu prile
.
jul săpăturilor lui Fiorea Coste.!i� pe Pealul Cetăţii de l;i Feldioara (informaţie de lil
FI. Ccistea, căruia ii mulţumim şi pe această cale) ; despre alt complex Criş ne-a
informat Zoltan Szekely, căruia îi mulţumfm şi pe această cale .
5 Eug. Zaharia, op. cit., p. 47.
L-
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pe baza cercetărilor din Jugoslavia şi din Ungaria că in general aşezările
culturii Criş corespund în timp cu sfîrşitul culturii Starcevo. Dacă nu sîn
tem convinşi de existenţa unor aşezări cu materiale similare şi contempo
rane cu cele de tip Starcevo !6, trebuie să admitem existenţa unor comuni
tăţi de la începutul fazei Glăvăneştii Vechi a culturii Criş, ulterioare celor
de tip Starcevo-Criş timpurii din sudul Banatului şi mai vechi decit cele
din faza amintită din Moldova. Dacă acceptăm această ordine cronologică,

ajungem implicit la concluzia că procesul de neolitizar e şi mai ales de răs

pîndire a ceramicii in regiunea studiată s-a produs dinspre apus, din sud
vestul Transilvaniei, prin i ntermediul comunităţilor culturii Criş, pe calea
unei roiri treptate inspre est.
Pătrunzînd in regiunea din preajma Oltului superior, putem presu
pune că purtătorii culturii C riş au întîlnit acolo vechea populaţie tardenoi
siană7, in special de vînători, pescari şi culegători, pe care în parte i-au asi
milat, aşa după cum s-a întîmplat şi in alte ţinuturi.
Ţinem să subliniem că locuirea comunităţilor Criş în sud-estul Tran
silvaniei a docat vreme mai îndelungată decit aceea a comunităţilor Criş
tnrudite din Moldova şi din sud-vestul Transilv a niei Di spunem în prezent
.

in spri j inul părerii de mai sus de trei argumente importante:
- In complexele Criş tirzii de la

LeţB

şi de la Hărman9, s-au găsit in

fiecare in parte, citeva cioburi cu decor compus din caneluri. Dlllpă cum se
ştie apariţia decorului cane1at, în regiunile intraoarpatice, este în directă
corelaţie cu răspîndirea elementelor de la începutul culturii Vinca, din fa
za Vinca A.
- In complexul de tip Criş tirziu de la Hărman, în directă asociere
cu materiale ceramice specifice culturii Criş, s-a scas la iveală un vas frag
mentar, din pastă fină, cu pereţii subţiri, cu suprafaţa lustruită cu deosebită
grijă, a cărui parte inferioară este de culoare roşie, iar cea superioară este
de culoare neagră. Ambele culori au fost o bţinute nu prin vopsire, ci prin
ardere diferenţiată. Astfel de vase bicolore sint cu totul caracteristice cul
turii

Vinea

(primelor faze). In cazul amintit, evident nu poate fi vorba

decît de faza Vinca A.
6 Pentru o datare mai tirzie a complexului Criş de la Let înclină şi N. Vlassa,
Cultura Criş in Transilvania, în Acta Musei Napocensis, III, 1966, p. 40.
7 Astfel de materiale s-au descoperit de exemplu in sudul zonei in punctele :
Gilma-Roate, Cremenea (Malul Dinu Buzea), Gîlma Mare (Poarta Cremenii) men
ţionate in Al. Păunescu, Sdpăturile de la Gilma, in Materiale, VIII, 1962, p. 156.
8 Eug. Zaharia, op. cit., p. 22 şi p. 13: fig. 5/1, 2, 15.
9 Eug. Comşa, op. cit., p. 60.
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- Ultimul argument de oare dispunem pînă aoum îl constituie o fi
gură antropomorfă descoperită în cursul săpăturilor vechi de la Leţ şi
păstrată in expoziţia muzeului de la Sf. Gheorghe10• Este o figurină repre
zentînd un personaj aVînd pe faţă o mască triunghiulară, prelungă, cu nasul
redat printr-un buton mic, elemente specifice figurinelor din faza Vinca A,
cel mult inceputul fazei Vinea B.
Elementele menţionate le considerăm ca fiind suficiente să ne facă să
admitem că ele s-au transmis in valea Oltului superior din partea comuni
tăţilor culturii Vinca A - Turdaş, aflate deja în sud-vestul şi in centrul
Transilvaniei.
Problema vestigiilor culturii ceramicii liniare din regiunea studiată
încă nu este pe deplin lămurită. Pe lîngă cioburile cunoscute mai demult
de la Rupea11, în ultimii ani s....au mai semmlat ca fiind găsite cu prilejul
săpăturilor, dar în condiţii stMtigrafice neclare, fragmente ceramice cu de
cor liniar la: Hărman12, Bancu13 şi la BrateiH. Prin caracteristicile decorului
de pe unele cioburi, complexele amintite se leagă strîns din punct de ve
dere Upologic şi cronologic de aşezările culturii ceramicii liniare din Moldo
va. Dacă ţinem seama de faptul că în Transilvania, la nord de Mureşul su
perior, în vestul Transilvaniei ca şi în Crişana, nu sint documentate nici
aşezări şi nici cel puţin cioburi cu decor liniar similare celor din Moldova,
trebuie să admitem că răspîndirea elementelor liniare s-a făcut dinspre
Moldova, spre sud�tul Transilvaniei şi apoi în centrul ei. Calea de pă
trundere dinspre Moldova este pînă acum jalonată de descoperirea de la
Bancu, care dovedeşte că singure sau una din căile de răspîndire a comuni
tăţilor culturii ceramicii liniare dinspre Moldova a fost cea prin trecătoarea
de la Ghimeş Palanca. In schimb, descoperirea lotului de materiale de la
Bratei indică faptul că pătrundema inspre centrul Transilvaniei s-a desfă
şurat de-a lungul Tîrnavei Mari.
Se pune întrebarea in ce perioadă a evoluţiei lor sînt documentate
comunităţile liniare în sud-estul Transilvaniei. Analiza tuturor descoperi
rilor din Moldova a permis, in ultimul timp, precizarea că pe intinsul aces

tei provincii sint reprezentate comunităţile culturii ceramicii liniare din
10 Informaţii primite de la Z. Szekely .
Vladimir Dumitrescu, Ceramiqu.e de tvpe CTiş et fragment ru.bane dans le
sud-est de la Transvlvanie, în Dacia, NS, Il, 1958, p. 401-405.
12 In săpăturile efectuate de Al. Alexandrescu .
13 SCIV, 15. 1964. 4. p. 543, nr. 10.
14 Săpături Ion Nestor şi Eug. Zaharia ; SCIV, 18, 1967, 3, p. 532, nr. 76.
11
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cursul a două faze de evoluţie15• In funcţie de aceleaşi criterii am analizat
şi laturile din Transilvania. Numai un singur ciob pare a fi din fam mai
veche a cultl,lrii şi anume cel de la Rupea16• Fiind vorba de un singur ciob
specific nu putem şti dacă el oglindeşte un contact mai ,vechi dintre o co
munitate Criş tirzie cu una a culturii liniare din Moldova, sau (ceea ce pare
mai puţin probabil) prezenţa efectivă a unei comunităţi liniare propriu-zise
în regiunea dată..
Cert este că restul complexelor culturii ceramicii liniare din Transil
vania, inclusiv cele din vecinătatea Mureşului mijlociu, datează din cea de
a doua fază a evoluţiei din regiunile noastre a acestei culturi 17• Vom aminti
un singur element specific fazei, cunoscut şi pe fragmentele ceramice lini
are din Transilvania. Decorul liniar este mai sărac şi adesea pe vase nu se
mai trasează motivele ornamentale compuse din linii, ci doar şi,ruri de a
clincituri, oa o. tradiţie a vechilor "capete de note muzicale". ,
Din perioada oare a urmat sint menţionate ca fiind descoperite la
Hărman citeva ciobu�i (încă nereproduse in nici o lucrare) atribuite tipu
lui Sudiţi18 şi unul sau două cioburi cu decor specific ceramicii din faza
Bolintineanu a culturii Boian19• Prezenţa acestor categorii de. cioburi nu o
contestăm, dar nu putem fi de acord ca pornind de la ele să se ajungă la
concluzii istori·ce importante, pentru care considerăm că totdeauna este
nevoie nu de cîteva cioburi găsite intr-un singur obiectiv în condiţii nu
prea clare� ci de aşeză'l'i intregi cu materiale specifice. Concluzia istorică
după care cioburile amintite ar permite să se. considere că procesul de
formare a culturii Boian, respectiv a primei sale faze Bolintineanu, s-ar
fi produs nu numai în nord-estul Munteniei, ci şi în sud-estul Transilva
niei20 nu se poate susţine, deoarece în acea regiune încă nu se cunoaşte
nici o aşezare de tip Bolintineanu, care să dateze de la inceputul fazei. ln
schimb, este clar, dacă ţinem seama de unele ornamente, că atit aşezarea
de tip Bolintineanu de la Aldeni, cit şi materialele de tip Bolintineanu
descoperite la Sudiţi, datează de la sfîrşitul fazei Bolintineanu şi mai cu
rînd ele reprezintă o zonă locuită de coinunităţile de la sfîrşitul fazei Bo15 Eugen Comşa, Quelques nouvelles donnees sur la civilisation a ceramique
rubanee en te rritoi re roumain, in Alba Regia, Szekesfehervar, sub tipar.

16 Vladimir Dumitrescu, op. cit., p. 403, fig. 1/5.
Eug, Co mşa .. op. cit., sub tipar.
18 Eugenia Zaharia, AnQ4ben ilber die Boian-Giuleşti Kultur. Die Siedlung von
Leţ, în Dacia, NS, XI, 1967, p. 2f>,
19 I b id e m p. 35.
·

17

,

20

Ibidem,

p 25, p. 97�38.
..

,

.

'
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lintineariu ajunse acolo din zona de centru-sud a M u nte niei, de unde sint
cu noscute pînă în prezent cele mai vechi aşeză·ri Boli ntineanu .

Nu poate fi pusă la îndoială vieţuirea in sud-estul Transilvaniei a
comunităţilor fazei Giuleşti a culturii Boian21• Pînă acum ştim :că ele au
pătruns in zona studiată in cursul celei de a doua. etape din evoluţia lor

(iri etapa Aldeni), dar nu sintem in măsură să precizăm calea pe care au
urmat-o: cea: de-a lungul rîului Buzău şi afluenţilor săi, adică d i rec t " din
nord-es tul Munteniei, sau de-a lungul Trotuşului, deci pe o cale ocolită.

Ţinînd seama de gruparea descoperirilor in partea de est a zonei cercetate,
înclinăm să admitem că membrii com unităţilor Giuleşti au ajuns în sud
estul Transi lvaniei de-a lungul văii Trotuşului şi afluenţilor săi.
Vieţuirea comunităţilor Giul eş ti din regiunea studiată nu a

durat

prea mult. O dovedesc straturile de cultură subţiri. In această privinţă

se cuvine să amintim că in complexul de la Feldioara au fost delimitate
două niveluri subţiri in cuprinsul stratului format în cursul fazei Giuleşti22•
Cît de complicată a fost evoluţia diferitelor comunităţi din perioada

dată rezultă şi din compararea situaţiei din zona studiată cu cea vecină
din vestul Moldovei. In valea Oltului superior s-a continuat evoluţia pe
baza fondului Giuleşti, cel puţin pînă in perioada corespunzătoare fazei
Vidra (evoluate) din Cîmpia Română23. In schimb, in vestul Moldovei, pe
acelaşi fond Giuleşti, care a asimilat o serie de elemente de ordin etnic,
oglindite prin cele din cultura materială dintr-o fază tîrzie a culturii ce
ramkii li niare , s-au format comunităţile fazei Precucuteni 12".

Evoluţia comunităţilor Giuleşti tirzii din sud-estul Transilvaniei şi
a celor precucuteniene a fos t paralelă pînă la aproximativ începutul fazei
Precucuteni II, cînd se constată o unificare din punct de vedere cultural
a celor două zone amlntite25• Precizăm că in sud-estul Transilvaniei nu

sînt

documentate

toate

elementele

specifice

precucutenianului

din

Moldova.
In perioada următoare se constată evoluţia unitară a comunităţilor

de pe cele două versa.nte ale Carpaţilor Răsăriteni, pe care ter itorii se cu
nosc toate elementele caracteristice ale fazei Cucuteni A 2 d in cadrul a21 Eugen Comşa, Cultura
Boian în Transilvania, în SCIV, 16, 1965, 4, p.
629-645.
22 Observaţii stratigrafice s-au făcut cu prilejul săpăturilor noastre 'din anul
1965.
23 Eug. Comşa, op. cit., p. 644.
24 Hortensia Dumitrescu, Contribuţii la problema originii culturii Precucuteni,
în SCIV, VIII, 1957, p. 53-69.
25 Eug. Comşa, op. cit., p. 644-645. Materialele de la Eresteghin aparţin mai
curind fazei Precucuteni II .
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rîei Cucuteni-Ariuşd. Sint bine cunoscu\e şi aşezările din faza Cucuteni
A 3. Aceste două faze precum se ştie sînt documentate in numeroase sta
ţiuni atît în zona studiată, cît şi in restul ţi:putului

care

se

întinde pînă

la Tirgu Mureş. La Feldioara am determinat în 1963 trei niveluri cu mate
riale ceramice care în funcţie de decorul pictat �atează din cele două faze
menţionate. Pină în prezent nimeni nu a contestaţ existenţa în valea Oltu
lui superior a comunităţilor din cele două faze Cucyteni-Ariuşd.
Părerile devin contoodictx>rii atunci cînd se qiscută problemele pe
rioadei următoare. Evident nu poate fi negată prezenţa în diferite comple
xe din aria Ariuşd a unor vase intregi sau numai a unor cioburi izolate
din f�le Cucuteni A-B şi Cucuteni B26• Unii speci,lişti pornind de la

această realitate consideră că materialele respective sint suficiente să do

vedească locuirea Cucuteni-Ariuşd in zona dată pînă la sfîrşitul culturii27.

Alţii, cărora ne alăturăm, susţin că materialele disparete menţionate nu
sint suficiente pentru a dovedi locuirea efectivă a acelor comunităţi. Su
bliniem că în general astfel de materiale cucuteniene tirzii sînt puţine şi
din datele publicate rezultă că ele s-au scos la iveală din cupdnsul unor
aşezări aparţinînd unui alt aspect cultural şi anume în legătură cu com
plexul mixt denumit de tip Recf1.B, rezultat din sinteza unor elemente de
tip Bodrogkeresztur (se pare predominante), originare dln centrul Tran
silvaniei, cu cele locale de tip Ariuşd29• In regiunea studiată astfel de aşe
zări se cunosc în preajma

localităţilor Reci30, Măgheruş31 şi Mugeni32.

Materialele de tip Reci publicate sînt încă prea puţine ca să putem apro
funda problemele acestui aspect cultural. In sprijinul părerii de mai sus
merită atenţia

faptul

că aproximativ la inceputul fazei Cucuteni A-B, în

vestul Moldovei sînt documentate unele elemente care dovedesc contacte
dintre comunităţile cucuteniene cu altele Bodrogkeresztur din Transilva26 Zoltan Szekely, Contributions a l'etude du
developement du
neolithique
dans la Transylvanie sud-orientale, în Atti del VI Congresso Internazionale delle
Scienze Preistoriche e Protoistoriche, II, comunicazione sezioni I -IV, Roma, 1965, p.
270-- 274.

27 Această părere o susţine Vladimir Dumitrescu.
28 Zoltan Szekely, Sdpăturile executate de Muzeul regional din Sf. Gheorghe,
in Materiale, VII, 1961, p. 179-181 ; Idem, Sonda;ele executate de Muzeul regional
din Sf. Gheorghe, in Materiale, VIII, 1962, p. 325.
29 Ferenczi Ştefan, Săpături arheologice la Mugeni în 1960 şi 1961, in Revista
Muzeelor, II, 1965, număr special, p. 417.
30 Zoltan Szekely, op. cit., în Materiale, VII, 1961, p. 1 79-181; idem, op. cit., în
Materiale, VIII, 1962, P. 325; idem, Contribution., Roma, 1965, p. 274.
31 Zoltan Szekely, op. cit., Roma, 1965, p. 274.
32 Ferenczi Ştefan, op. cit., p. 417.
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nia, confirmind indirect existenţa unor schimbări în regiunea de care ne
ocupărn33.
A urmat o perioadă tulbure pentru care documentarea actuală este
foarte săracă. Astfel de la sfirşitul epocii neolitice şi de la începutul pe
rioadei de tranziţie la epoca bronzului sînt de semnalat unele elemente dis
parete de tip Sălcuţa IV, care s-au descoperit cu prilejul săpăturilor rece-nte
de la Feldioara34. De asemenea, nu este exclus ca şi în sud-estul Transil
VWliei să se găsească şi unele materiale ceramice de tip Cemavoda IIII,
semnalate de curînd pe valea Tirnavei Mari35•
Cultura cu care se încheie perioada de tranziţie la epoca bronzului
în sud-estul Transilvaniei, este cultura Coţofeni ale cărei comunităţi au
pătruns în acest ţinut dinspre vest dar ţinînd seama de descoperirile de
pînă acum, vieţuirea lor a fost de scurtă durată, încetind, după cite ştim,
înainte de formarea ultimei faze a culturii (numită de unii specialişti cul
tura Cîlnic'l6).

Acestea sînt pe

scurt problemele

la care am dorit să ne referim în

lucrarea noastră. Pentru aprofundarea şi a altor probleme este necesară
studierea şi publicarea diverselor loturi de materiale deosebit de intere
sante din preajma Oltului superior.

EJ NIGE PROBLEM E DES NEOLITHIKUMS 1M
SU D- OSTEN TRASILVANIEN S
(ZUSAMMENFASSUNG)

Die ălteste urkundlkh bewiesene neolithische Kultur im Siid-Osten
Transilvaniens ist die Criş-Kultur. Die Gemeinden derselben sind vom
Westen in das Gebiet, im Verlauf eines entwickelten Kulturstadiums
eingedrungen.
33 Hortensia Dumitrescu, Connections between the Cucuteni-Tripo lie cultural
comple:r and the neighbouring eneolithic cultures in the light of the utilisation of
golden pendants, în Dacia, NS, V, 1961, p. 69-93.

34 Informaţie de la P. Roman, care le-a cercetat în colecţia Muzeului Judeţean

Braşov.

35 Cîteva cioburi descoperite cu prilejul săpăturilor de la Bratei.

36 O scurtă sinteză despre descoperirile de acest tip v. Eugen Comşa, Unele
date referitoare la cultura Coţofeni în sud-estul Transilvaniei, in Cumidava, V, sub
Lipar. Pe harta descoperirilor trebuie adăugate citeva mici complexe Coţofeni cer
cetate de C. S. Nicolăescu-Plopşor în peşterile din imprejurimile Rîşnovului.
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Nachdem die einig·en nur in Hărman entdeckte.n Keramikfragmente
des Typus Sudiţi und des Typus Bolintineanu vereinzelte Vorkommnisse
sind, konnen sie nicht als ein Beweis der Bildung der Boian-Kultur auch

im Slid-Osten Transilvaniens betrachtet werden. Die Gemeinden der Phase
Giuleşti sind im erforschten Gebiet gut vertreten, jedoch nur bis zur Epo
che der Phase Precucuteni II, a1s eine kulturelle Vereinheitlichung der Ge
meinden der beiden A:bhănge der Ostkarpaten erfolgte.
Die Gemeinden des Kulturabschnitts Ariuşd-Cucuteni haben im Ge
biet bis zum Ende des Entwicklungsstadiums Cucuteni A existiert, nachher

dl'aJlgen die Gemeinden des Kulturabschnitts Bodrogkeresztur in das obere
Alttal ein. Dies hatte zur Folge, dass sich im S.O. Transilvaniens ein ge
mischtes Komplex des Typus Reci bildete.
Von der Zeit der Vbergangsperiode werden vereinzelte Elemente des
Typus Sălcuţa IV (wir betrachten sie als im Gebiet durch Vermittlung
der spăten Bodrogkeresztur-Kultur verbreitet) und dlirftige Elemente des
Ty.pus Cernavoda III gemeldet. Der Zeitabschnitt endet mit dem Eindrin
gen und der Festsetzung in der erforschten Gegend der einem mittleren
Stadium

angehărenden

Gemeinden

des Kulturabschnitts

dem Erscheinen der Furchenstichkeramik).
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O NOU A D ESCOPERffi E ARHEOLOGI CA IN ŢARA BlRSEI:
AŞEZAREA D ACO- ROMANA D E LA RlŞNOV- BLOCU RI
de FLOBEA COSTEA

Cu ocazia unor cercetări de suprafaţă

întreprinse

în vara anului

1972, în Ţara Bîrsei au fost identificate mai multe puncte locuite în diferite
perioade istorice. Dintre acestea descoperirea cea mai interesantă este cea
făcută între localităţile Rîşnov şi Cristian, în punctul numit de localnici
La blocuri (informaţiile anterioare efectuării perieghezei le-am primit

de

la Adrian Cîmpeanu şi Ovidiu Pitic, ambii elevi din Rişnov).
Situarea topografică. Locul descoperirii (fig.

1) se află în partea stîngă

a şoselei ce leagă Braşovul de Eran, la aproximativ

500 m de aceasta, in
700 m de calea ferată Braşov-Zăr
neşti (de locul unde aceasta intersectează şoseaua) şi la 1,5 km de Rîşnov.
Terenul respectiv se află la cota şesului Birsei (600 m) şi aparţine I.A.S. Rîş
apropierea pădurii (circa 250 m), la

nov. Pentru o orientare mai exactă mai precizăm că e[ cuprinde !,pepiniera"
de lîngă blocuri şi o anumită suprafaţă situată la nord şi vest de aceasta.
Din observaţiile făcute pe teren se poarte estima că aria de pe care
au fost recoltate resturi de cultură materială se intinde

pe aproximativ 3

ha. Nu cunoaştem dacă ea depăşeşte limita vestică a blocurilor. Chiar dacă
nu se neglijează faptul că în timpul muncilor agricole materialele au f,ost
purtate în afara zonei locuite, ea pare să fi fost totuşi apreciabilă.
S-au recoltat aproximatix

50 fragmente ceramioe şi 3 unelte de pia

tră, acestea din urmă toate deteriorate.
Ceramica. Dintre fragmentele amintite două provin de la vase de
dimensiuni mici databile în feudalismul dezvoltat. Restul ceramicii il consti

tuie părţi din vase dacice lucrate cu mîna (fig. 2) şi la roată (fig. 3). Toată
este foarte fragmentară şi rulată, din care cauză unele ornamente în relief

au avut de suferit.
Din prima categorie fac parte 20 fragmente. Calitatea pastei

este

destul de rea, situaţie generală dar care nu exclude posibilitatea unor dife-
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renţieri : fragmente poroase cu multe pietricele şi nisip dar şi exemplare
cu peretele compact, avînd ca degresant în special nisip. Grosimea pere
ţilor oscilează între 0,5 şi 1,5 cm. Culoarea dominantă este cea brună dar
există şi fragmente cărămizii, cenuşii sau gălbui. Este foarte greu de pre
cizat din ce forme de vase provin. Presupuneri putem face numai referitor
la 4 părţi de funduri de la vase mari folosite ca recipiente şi la 4 fragmente
(buze şi parţial pereţi) din tot atîtea vase mici (borcane fig. 2/6-9) cu
profil greu de definit (probabil sferic cel din fig. 2/6).
Ornamentaţia a fost aproape în întregime deteriorată, singurele ele
mente observabile în prezent fiind : incizii paralele, practicate cu piepte
nele şi linii adîncite, ambele de două fragmente brun-cărămizii, cu peretele
subţire (fig. 2/4-5).
Ceramica lucrată la roată este, sub raport numeric, aproape egală cu
cea lucrată cu mîna (19 faţă de 20). Datorită calităţii mai bune a pastei şi a
arderii mai accentuate şi uniforme, ea s -a păstrat mai bine.
Pasta este, cu excepţia a două exemplare, fină şi bine amestecată,
degresantul constituindu-1 pietricelele şi cuarţitul. Culoarea, dată de ar
dere, este cenuşie cu nuanţe închise sau deschise, cinci fragmente fiind mai
negricioase.
Spre deosebire de categoria lucrată cu mîna,

în cazul celei lucrate

la roată se pot face unele precizări privind tipul şi formele vaselor : 2 fun
duri de vase mijlocii (probabil căni), un fund de chiup (fig. 3/7), parte din
tr-un capac cu marginea răsfrîntă în interior (care intra într-o adîncitură a
vasului pe care-1 acoperea) şi cu un guler oblic, pereţi de vase de diferite
dimensiuni. Grosimea acestora oscilează între 0,6 şi 2,2 cm. De remarcat,
în cazul fragmentelor de funduri, că toate se sprijină pe un

inel circular

înalt de cîţiva milimetri. Fragmentul cel mai bine executat din punct de
vedere tehnic şi cu pasta cea mai fină este fundul de chiup.
Dintre pereţii de vase atrag art:enţia în mod deosebit 3 fragmente de
chiup (fig. 3/2-4) şi unul cu un profil pirifonn de la un vas de dimensiuni
medi i (fig. 3/1). Părţile de chiup au ornamentaţia specifică acestei forme de
vas dacic. Pe două din ele banda de 5 incizii vălurite este încadrată la mică
distanţă de un număr de linii (greu de precizat) adîncite, paralele, orizonta
le. Nu este exclus ca ambele să fi fost ornamentate cu acelaşi instrument
sau să fi făcut parte din acelaşi vas. Cel de al treilea, cu peretele mai sub
ţire şi pasta mai compactă, este ornamentat numai cu o bandă vălurită
compusă din 11 linii.
La peretele de vas cu profilul piriform (fig. 3/1) este de observat or
namentaţia mai simplă : linii paralele situate la distanţa de 2-3 cm,
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care se adaugă şi o nervură ci rculară, orizontală, paralelă cu liniile incizate

.

Interesant este însă că intervalele dintre incizii şi nervură sînt uşor faţe
tate, element specific sfîrşitului secolului HI începutul secolului IV.
Pe restul exemplarelor ceramice ornamentaţia o constituie liniile in
cizate, simple.
Uneltele sint puţine :

2 fragmente de rişniţă dacică rotativă, din tuf

vulcanic şi un capăt de ciocan sau ascuţitoare de gresie. Pentru aceasta din
urmă este dificil de stabilit cărei epoci îi aparţine. Părţile de rîşniţă au fost
găsite la circa 120 m depărtare una de cealaltă.
Concluzii. Observaţiile pe teren şi materialele recoltate nu îngăduie

formularea unor concluzii definitive
-

.

Cu toate acestea este evident că :

cu mici excepţii situaţia arheologică este similară celei de

pe

Dealul Cetăţii Rişnov (aşezare dacică din perioada clasică, cu continuitate
în epoca romană) ;
- raportul între ceramica lucrată la roată sau cu mîna se apropie
de echilibru ;
-

fragmentele de chiup au

analogii şi în castrul roman de la

Rîşnov;
- fragmentele de rîşniţă, specifice modului de viaţă sedentar (cu
practicarea intensă a agriculturii), constituie mărturii ale unei locuiri inde
lungate a zonei numită La blocuri;
- fragment de vas cu suprafaţa faţetată se datează într-o perioadă
ulterioară celei dacice clasice, şi alături de ceaşca dacică cu alveole consti
tuie argumente în favoarea continuităţii aşezării şi în secolele III-IV.
Dintre toate aspectele, cel mai demn de relevat este acela că în spe
cial fragmentele de chiup sînt analoge celor din castru şi din aşezarea da
cică de la Rîşnov. Este motivul care ne determină să nu lăsăm în afara ori
cărei discuţii o legătură directă între toate acestea. Un element de detaliu,
dar de o importanţă care nu mai trebuie subliniată, este acela că ceramica
din descoperirea recent făcută o continuă (parţial) evolutiv pe cea de pe
Dealul Cetăţii. Existînd aceste

relaţii

putem

presupune

următoarele :

- la blocuri a existat în perioada statului dac liber o importantă aşezare

autohtonă, ai cărei locuitori practicau in special agricultura în roditorul şes
al Bîrsei. In caz de primejdie aceştia foloseau ca loc de refugiu acropolea
din vecinătate ;
- după 106 e.n. romanii au mutat în acest loc pe daci i care populau
în număr mare dealurile învecinate. Care din aceste presupuneri se va do
vedi întemeiată se va putea stabili numai în urma cercetărilor sistematice
pe care ni le propunem în viitorul imediat.
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L'HABIT ASION AUTOCHTONE DE RIŞNOV (DEP. BRAŞOV)
(Resume)
Dans une zone archeologique situee entre le village Cristian et la
ville Rîşnov, l'annee pasee ont et� recoltes fragmentes ceramiques repan
dus sur une surface de 3-3,5 ha. Analisant ces materiaux (de point de vue
typologique) l'auteur penset avoir assez d'arguments pour etablir qu'i<;i a
existe une habitation autochtone datee de II-eme au IV -eme siecle de n .e.

LEGENDE DES FIGURES
1 Le !ieu de la decouverte.
2 Ceramique dace travaillee a la main.
3 Ceramique dace travailh�e a la roue.

Fig. 1. Locul descoperirii.
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Fig. 2. Ceramica d
lucrată cu m1na.
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Fig. 3. Ceramica dacică
lucrată cu mîna.
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CERAMI CA DACICA DIN CASTRU L R OMAN DE LA RIŞNOV
(CVMI DAVA)

de

NICOLAE GUDEA

Problema vieţii şi culturii materiale a dacilor în timpul stăpînirii
romane rămîne una dintre preocupările de bază ale cercetătorilor istoriei
vechi a patriei noastre

1 . Cele mai sigure urme care atestă continuitatea po

pulaţiei dace în timpul stăpînirii romane, ceramica ocupă un loc impor
tant. Din descoperirile mai vechi de pe teritoriul castrului de la Rîşnov 2,
ca şi din materialul arheologic rezultat din săpăturile

efectuate

în anii

1939 3, 1969-1970" face parte o cantitate relativ mare de material ceramic
a cărui factură, forme şi elemente de decor pledează pentru atribuirea lui
dacilor 5• Prezenţa materialului dacic la Rîşnov, în castrul roman, a mai
fost semnalată, fără a se insista asupra lui 6 .

1 Istoricul problemei cu întreaga bibliografie ca şi sarcinile de viitor ale ar
heologiei româneşti în această privinţă : C. Daicoviciu, Problema continuităţii, în
AISC, III, 1936-40, p. 200 sq.
2 O mică parte din materialul prezentat (nr. 1-3) a fost selecţionat din ce
ramica provenită din castrul roman în perioada cuprinsă între a doua jumătate a
secolului al XIX-lea şi săpăturile efectuate de M. Macrea.
� M. Macrea, Cumidava, în AISC IV, 1941-43, p. 234-235 ; (nr. 4-13) .
" Săpăturile arheologice din anii 1969 ş i 1970 a u fost efectuate d e un colectiv
de cercetători de la Muzeul de istorie din Cluj (1. Mitrofan şi T. Soroceanu) , Insti
tutul de istorie şi arheologie din Cluj (N. Gudea) şi Muzeul judeţean din Braşov
(1. Pop) sub îndrumarea acad. prof. C. Daicoviciu (responsabilul cercetărilor) . Mate
rialul dacic scos în timpul acestor săpături este descris la numerele 14-56. 1. Mitra
fan care răspundea de acest şantier arheologic la deschiderea lui în anul 1 969
remarcase deja prezenţa ceramicii dacice, atrăgîndu-ne atenţia asupra acestui fapt.
N. Gudea - 1. 1. Pop, Castrul roman de la Rîşnov - Cumidava. Contribuţii la cerce
tarea limesului de sud-est al Daciei romane. Braşov, 1971, p: 57-58 şi·pl. XLVIII-LI.
5 Materialul prezentat se află în întregime în Muzeul judeţean din Braşov
unde poate fi consultat. Se cuvin mulţumiri şi pe această cale colegului 1. 1. Pop
pentru amabilitatea cu care ne-a ajutat să ajungem la materialul arheologic mai
vechi. Alături de ceramica lucrată cu mîna a apărut în castrul de la Rîşnov - îh
săpăturile efectuate de M. Macrea - şi ceramică daci că lucrată la roată : 1. H. Cri-
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In cele ce urmează vom prezenta vasele şi fragmentele de vase dacice
mai caracteristice descoperite in castrul de la Rişnov. Materialul ceramic
pe care urmează să-1 prezentăm este lucrat exclusiv cu mîna, din pastă
de culoare în general brun-roşcată, de obicei bine arsă, care conţine nisip
şi pietricele, păstrînd însă aspectul de pastă relativ fină. O parte din acest
material este afumat sau prezintă urme de ardere secundară. Lucrarea de
faţă trecînd în revistă acest material încearcă să-I sistematizeze.
1. Buză provenind de la o oală cu pereţii aproape drepţi. Sub buză,
brîu alveolar şi un buton. Fig. 3/2.
2. Fragment din gura unei oale din pastă fină de culoare roşie, cu
buza răsfrîntă. Sub buză, şiruri de linii paralele în val, incizate. Fig. 3/1
(=fig. 8/5)·
3. Fragment din buza unei oale. Sub buză, linii paralele in val,
incizate. Fig. 3/3 (=fig. 8/4).
4. Fragment din gura unei oale cu buza răsfrintă. Fig. 3/5
(-fig. 7/10).
5. Gură de oală cu buza răsfrîntă, din pastă de culoare cenuşie
roşcată. Partea superioară a buzei are alveole. Pe partea exterioară se
păstr.ează urmele unei substanţe galbene. Fig. 6/4.
6. Buză uşor răsfrîntă şi torsionată a unei oale executate rudimen
tar. Fig. 3f6 (= fig. 8/6)
7. Buză de oală din pastă de culoare roşie. Fig. 3/9 (=fig. 8/8).
8. Fragment din gura unei oale cu pereţii aproape drepţi din pastă
roşie. Pe partea exterioară se văd urmele degetelor care au netezit pe
verticală pereţii vasului. Fig ..3/10 (=fig. 8/3).
9. Fragment din fundul unei oale din pastă roşie deschisă, dură la
pip
. ăit. Diametrul!fundului: 7 cm. Fig. 3/11JO. Fragment din fundul unei oale mari din pastă roşie. Diametru!
fundului: 11 cm. Fig. 3 /12.
11.

12.

Buză de oală; s.ub buză brîu în relief. F1g. 4/1.
Fragment din gura unei oale. Fig. 4/3.

13. Fragment din gura unei oale cu pereţii aproape drepţi decorată
cu brîu alveolar. Fig. 4 /4 (=fig. 9/6)
f&n, Ceramica geto-daciccl, Bucureşti, 1969, p. 271. ln prezentul articol ne vom ocupa

numai de ceramica lucrată cu mîna.
6 M. Macrea, op. cit., p. 234-235 notează o evoluţie calitativă la ceramica
dacică din castru şi remarcă analogiile cu ceramica din cetăţile dacice de la Costeşti,
Căpîlna. . . Pentru prima dată apare semnalată ceramica dacică din castrul de la
Rîşnov de C. Daicoviciu, în AISC, III, 1936-40, p. 230 şi Dacia, VII-VIII, 19371 94 0 p. 316.
,
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14. Fragment din gura unei oale cu buza îngroşată; decorat cu brîu
in relief. Executat foarte rudimentar. Fig. 416 (=fig. 9/1).
15. Oală bitronconică din pastă de culoare roşie deschisă, fină ; deco
rattă cu brîu în relief menit să accentueze forma bitronconică a vasului.
Inălţimea: 15,5 cm; diametru! gurii: 1 2-14 cm; diametru! fundului:
8 cm. Fig. 2.
16. Gura unei oale cu pereţii aproape drepţi. Sub buză. o porţiune
decorată cu linii paralele oblice, incizate, sub care urmează un brîu alve
olar. Fig. 5/1 (=fig. 7/1).
16a. Fragment din acelaşi vas. Fig 5/3 (=fig. 7/3).
17. Fragment din gura unei oale. Fig . 5/2 (=fig. 7/4) .
18. Buza unei oale cu pereţii drepţi din pastă cenuşie roşcată. Sub
buză brîu alveolar. Fig. 5/5 (=fig. 7fll).
19. Fragment din gura unei oale din pastă roşie. Fig. 5f6.
20. Buză de oală; uşor vălurită. Fig. 5/8.
21. Fragment din gura unei oale. Fig. 5/9.
22. Fragment din gura unei oale ; poartă urme de ardere secundară.
Fig. 5/1 0 (=fig. 7/6).
23. Buză de !oală din pastă roşie. Fig. 5/1 1.
24. Fragment din gura unei oale din pastă roşie slab arsă. Pe buză.
alveole. Fig. 5/12 (=fig 1 0/2).
25. Fragment din gura unei oale; sub buză brîu alveolar. Fig 5/15
( fig. 7/2) .
26. Buză de 1oală. Fig. 6/1 (=fig. 10/5).
27. Fragment din peretele unui vas din pastă de culoare roşie pe
partea exterioară, şi neagră (afumată) pe partea interioară. Are o toartă
masivă găurită. Fig. 3/4 (=fig. 8/2).
28. Fragment din peretele unui vas de mari dimensiuni d in pastă
roşie-gălbuie, slab arsă. Executat foarte rudimentar; decorat cu alveole.
Fig . 3/13 (=fig -8/1).
29. Fragment din peretele unui vas din pastă cenuşie închisă; de
corat cu dungi vopsite în negru. Fig. 1 (=fig. 9/2) .
30. Fragment din peretele unui vas; decorat cu buton. Fig. 4/5
(=fig. 9/7).
31. Perete de vas decorat cu brîu în relief. Fig. 4/7 (=fig. 9/5).
32. Perete de vas din pastă roşie fină decorat cu brîu în relief. Fig.
4/8 (=fig. 9/8).

33. Fragment din peretele unui vas decorat cu brîu alveolar.

Fig. 4/9.
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34. Perete
(=fig.

de

vas

decorat

cu

brîu cu

alveole

mici.

4/1 0

Fig

9f1 0).

35. Fragment din peretele unui vas; pe partea exterioară lustruit.
Are o toartă mică. Fig.

4/12

(=fig.

9/13).

36. Fragment din peretele unui vas decorat cu benzi de linii para
lele în val, incizate. Fig.

4/1 1 .

37. Perete d e vas decorat c u linii paralele î n val, incizate .Fig.
(=fig.

4/1 4.

9/4).

38. Fragment din peretele unui vas din pastă roşie fină, cu o mică
toartă. Fig.

4/15.

39. Peretele de vas din
Fig.

5/4.

Fig.

5/7 .

pastă cenuşie ;

decorat cu

brîu

alveolar.

40. Fragment din peretele unui vas decorat cu brîu alveolar; slab ars.
41. Perete de vas din pastă roşie, decorat cu brîu alveolar. Fig. 5/1 3

(=fig.

10/1).

42. Fragment din peretele unui
brîu alveolar. Fig

5/1 6

(=fig.

vas din pastă roşcată ; decorat

1 0/1 1).

43. Perete de vas decorat cu brîu alveolar; pastă slab arsă. Fig.
(=fig.

cu

5/1 4

7/8).

44. Fragment din peretele unui vas din pastă roşie deschisă; cu
toartă. Fig.

6/3

7j4).

(=fig.

45. Perete de vas din pastă roşie, slab arsă; decorat cu brîu orizontal
în relief, întretăiat de unul vertical. Fig.

6/3

(=fig.

46. Perete de vas din pastă slab arsă;
Fig.

6f6

(=fig.

7 /7).

1 0/8).

decorat cu brîu a:veolar.

_

47. Fragment din gura une i oale din pastă cen�ie galbenă, slab
arsă. Buza are alveole. Fig.

6f4.

48. Fragment din gura unui vas cu per eţii drepţi, din pastă cenuşie,
slab şi inegal arsă. Buza are mici alveolări;
Fig.

3f7

(=fig.

sub buză

brîu

alveolar.

8/7) .

49. Fragment din buza aceluiaşi vas. Fig. 3/8 (=fig. 8/9).
50. Fragment din gura unui vas din pastă roşie. Fig. 4f2·
51. Fragment dintr-o ceaşcă din pastă roşie fină. lnălţimea: 5
Fig.

cm .

4/1.3.
52. Fragment dintr-o ceaşcă din pastă roşie fină, decorată la baza

cu alveole. lnălţimea

:

5,5

cm. Fig.

4/6

(=fig.

9/1 1).

53. Fragment dintr-o ceaşcă cu toartă masivă. lnălţimea: 6
Fig.

4/17

(=fig.

9f12).
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54. Fragment de ceaşcă cu toartă. Fig. 5/ 1 7 ( = fig. 1 0/ 1 2 ) .
5 5 . Fragment din buza unei ceşti din pastă roşie. Fig.

6/2.

Ceramica prezentată mai sus este răspîndită pe întreaga suprafaţă
a castrului în ambele nivele carespunzătoare celor două faze de con
strucţie a!e castruluF . Dar deşi apare în ambele nivele de locuire, frec
venţa ei pa·re să fie mai mare în cel de-al doilea, cel mai recent, unde
a putut fi mai bine observată 8. Faptul că în interiorul castrului lipseşte
un nivel
ceramica

preroman, iar

ceramica

dacică a

fost găsită

romană provincială - cantitativ infinit mai

în

amestec cu

numeroasă - şi

cu alte obiecte romane, asigură datarea ei. De asemenea, prezenţa ma
terialului

ceramic dacic într-un castru

în care

este

atestată o garni

zoană formată din daci9, confirmă, dacă mai era nevoie caracterul lui
dacic. Compararea lui cu materialul dacic preroman din perioada care
este numită de cercetători "clasica " 10 duce la următoarele concluzii :
a. materialul dacic din castru p ăstreazaă unele dintre formele de

vase

tipic dacice : oala cu

pereţii

aproape

drepţi, oal'a bitronconică

şi

ceaşca-opai ţi.

b. ornamentele sînt cele cunoscute 1a ceramica dacică din perioada
dinainte de cucerirea romană ; atî t cele în relief (brîul alveolar, fig .

;

3/ 7 8), cît şi cele incizate (benzi de linii în
3/ 1, 3 linia simplă în val, fig. 4/11, 14) ;

brîul şi buza cu alveole, fig.
val, incizate, fig.

4/9, 10

,

7 M. Macrea, op. cit., p. 251 ; N. Gudea - I. I. Pop, op. cit., p. 11 susţin ipo
teza lui M. Macrea.
B Ceramica daci că a fost găsită atît în secţiunile trasate peste incintă : secţiu
nea a III-a pe latura de NV (nr. 15-17, 24, 42, 25, 45, 46) ; secţiunea a IV-a pe latura
de NV (nr. 13, 3 1 ) ; secţiunea a V-a pe latura de SV (nr. 18, 26, 32, 40, 44), cît şi în
bastioanele porţilor de pe laturile de SV (nr. 20-22, 41, 42) şi de NV (nr. 19, 23, 54,
55), de-a lungul secţiunii a II-a care traversa diagonal castrul din colţul de nord
pînă în cel din sud (nr. 1 1 , 12, 30, 31, 33-38, 50, 52, 53) şi în interiorul uneia dintre
construcţiile de piatră din interior (nr. 43). In afară de fragmentele de vase prezentate
se mai păstrează numeroase fragmente atipice pe care le luăm in considerare doar
cind apreciem din punct de vedere cantitativ ceramica dacică.
9 M.Macrea, op. cit., p. 236.
to I. H. Crişan, op. cit., p. 17 şi nota 22. In general, pentru compararea şi cate
gorisirea pe tipuri a vaselor şi fragmentelor de vase dacice ne-am călăuzit după lu
crarea mai sus citată. De un deosebit ajutor ne-a fost consultarea ceramicii provenite
din cetatea dacică de pe Dealul cetăţii din Rişnov (situată la aproximativ 4 km SE
de castru) , ceramică pe care ne-a făcut-o cunoscută Florea Costea muzeograf la
Muzeul judeţean din Braşov, autorul crecetărilor care s-au efectuat aici. Intr-o co
municare la Sesiunea ştiinţifică a Muzeului din Braşov - noiembrie, 1970, F. Costea
dateazâ ceramica de pe Dealul cetăţii din epoca denumită "clasică" . In legătură cu
acest material remarcăm că aceleaşi forme ale ceramicii dacice (ceşti, oale) pot fi
cu greu deosebite ; calitatea pastei nu constituie un · criteriu.
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c. calitatea pastei este în general bună. Nu lipsesc însă exemplare
din pastă de calitate inferioară, rudimentar executate ;
d. ceramica dacică din castru se împarte în două categorii : una,
care prin caracteristicile ei (pastă, execuţie grosieră, elemente de decor)
are un aspect primitiv (fig. 1 , fig. 3 /4, 7, 8, 10, 13 ; fig. 4/ 1 3, 15; fig. 6/3)
şi o a doua, care cuprinde vasele din pastă de bună calitate : ceaşca,
oala bitronconică etc . (fig. 4/ 1, 6, 7, 8, 1 3, 16, 1 7 ; fig . 2). Deşi poate fi
mai recentă, categoria a doua coexistă cu vasele aparţinînd primei cate
gorii. Din punct de vedere stratigrafic, vase din cea de--a doua categorie
se repartizează atît în nivelul aparţinător fazei de pămînt a castrului
(fig. 2) cît şi in cel care ţine de faza de piatră (fig. 4/16). Deosebit de intere
santă ni se pare oala bitronconică (fig. 2) descoperită in valul de pămînt al
primei faze, împreună cu o strachină romană din pastă foarte fină, de cu
loare roşie, acoperită cu firnis. Ambele vase au fost perfect întregibile ceea
ce arată că s-au sfărîmat sub presiunea pămîntului din val. Cele două vase
au fost singurul material arheologic descoperit în valul de pămînt.
Acesta a fost construit la începutul secolului al II-lea e.n. ceea ce repre
zintă un terminus ante quem pentru datarea vasului bitronconic 11 ;
e. s-a descoperit în castru şi ceramică dacică lucrată cu roata : un
fragment dintr-un capac din pastă cenuşie roşcată 12, descoperit în sec
ţiunea a II-a trasată diagonal în interiorul castrului ; un fragment
dintr-un picior de cupă din pastă cenuşie închisă, fină, lustruită, des
coperit în bastionul de sud al porţii de pe latura de NV; două oale :
una din pastă cenuşie fină, lustruită, cealaltă din pastă roşie fină,
vopsită cu roşu la partea superioară, ambele descoperite în bastionul
de nord al aceleiaşi porţi (vezi mai sus) 13 ;
f. ceştile dacice din castrul de la Rişnov prezintă două variante :
una simplă neornamentată (fig. 4/13, 17; fig. 5 / 17) şi una ornamen
tată cu alveole la bază (fig . 4/16). Ultima variantă ar putea reprezenta
un tip evo,l uat al formei respective.
Prezenţa cerarnicii dacice în castrul roman de la Rîşnov atestă
în mod sigur locuirea în sau foarte aproape de c:astru a celor care pro
duceau şi foloseu această ceramică 14. Trecînd în revistă castrele
I l M. Macrea, op. cit., p. 251 ; rezultatele cercetărilor din ultimii doi ani confirmă această ipoteză : N. Gudea - I. I. Pop, op. cit., p. 55.
12 I. H. Crişan, op. cit., pl. LXXXI II, 2, 6 , 8, 9 descrie acest tip de capac.
13 Idem, p. 1 87, fig. 100/4 ; N. Gudea
1. 1. Pop, op. cit., p. 47, fig. 42/2
1 4 M. Macrea, op. cit., p. 235.
-
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romane în care a fost descoperit material dacic15, se poate constata că
în timp ce în castrele mai puţin cercetate ceramica dacică este doar
semnalată :
ţeni21,

Breţcu 16,

Vărădia22,

Comalău 17, Mehadia18,

Bivolari23,

Rîureni24,

Olteni19, Pojejeoo20,

Slăveni25,

Sără

în oastrele cerce

tate pe scară mai largă cantitatea de ceramică dlacică creşte ea dovedin
du-se a fi răspîndită pe întreaga suprafaţă a castrului : Micia26, Orheiul
Bistriţei21, Gilău28, Bologa29, Bucium30, Rişnov31. Această observaţie spri
jină afirmaţia acad. prof. C. Daicoviciu conform

căreia

dacii

au

fost

rec-utaţi în armata romană din Dacia32. Persistenţla unui material spe
cific dacic alături de o mare cantitate şi varietate de material arheologic
roman

implică păstrarea unui

specific dacică in cadrul unei

complex de
provincii

forme de viaţă "naţională"

romanizate şi

implică de ase

menea legătura permanentă a acestor soldaţi daci din oastre cu o popu
laţie civilă numeroasă din rindurile căreia provin33. Această populaţie

15 C. Daicoviciu, La Transilvanie dans l'antiquite, Bucureşti, 1945, p. 121 ; D.
Protase, Problema continuităţii în lumina arheologiei şi numismaticii, Bucureşti, 1966,
p. 69 cu toată bibliografia şi privind toate domeniile în care apar dacii în epoca
romană ; sint amintite şi castrele (cunoscute la data aceea) în care s-a descoperit
ceramică dacică.
16 M. Macrea, in SCIV, II, 1951, p, 294.
17 C. Daicoviciu, op. cit., p. 122, nota 5 ; Z. Szekely, A Komoloi eroditett r6mai
tabor, Cluj, 1943, p. 31-32.
18 M. Macrea, în SCIV, II, 1951, p. 293, nota 9 ; idem, în Dacia, N. S., I,
1957, p. 206.
19 z. Szekely - informaţie.
20 N. Gudea, Raport despre săpăturile efectuate în anul 1970 la Pojejena (jud.
Caraş - Severin) , mss.
21 z. Szekely, în Materiale, VIII, 1962, p. 334-335.
22 Gr. Florescu, in Istros, p. 7 1 .
23 D. Tudor - Gh. Poenaru-Bordea - Cristian M. Vlădescu, in Studii şi cer
cetări de muzeografie şi istorie militară, 2-3, 1970, p. 26.
24 D. Tudor, in Studii şi cercetări de muzeografie şi istorie militară, 1,
1968, p. 22.
_25 D. Protase, op. cit., p. 206.
26 C. Daicoviciu, in ACMIT, III, 1929-1931, p. 10, fig. 5 ; O. Floca - L. Măr
ghitan, Noi consideraţii privitoare la castrul de la Micia, in SaTgetia, VII, 1970, p. 53
şi fig. 10.
27 D. Protase, in Probl. Muz. 1960, p. 188-194.
28 M. Macrea - M. Rusu - 1. Winkler, in Materiale, V, 1959, p. 457-458.
29 N. Gudea, in Acta MN, VI, 1 969, p. 503-508.
30 Idem, in SCIV, 21, 1970, p. 300-3 1 1 .
31 N. Gudea - 1. 1. Pop, op. cit., p. 43.
32 Prof. C. Daicoviciu ne-a sugerat această ipoteză cînd am inceput studierea
ceramicii dacice din castrul de la Bologa: cf. Acta MN, VI, 1969, p. 503-5M ; d-sa
susţine această ipoteză in Istoria României (compendiu), Bucureşti, 1969, p. 66
lucrare colectivă dirijată de M. Constantinescu - C. Daicoviciu - Şt. Pascu - : cf.
N. Gudea, in SCIV, 21, 1970. p. 300-311.
33 N. Gudea, in SCIV, 21, 1970, p. 308.
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civilă, poate mai izolată la început, poate mai săracă şi de ce să nu cre
dem, poate chiar mai "înaipoiată " se dovedeşte conservatoare. La aceasta
a putut contribui în mare măsură şi

poziţia oas trelor situate în gene

ral la hotarele provinciei,

centrele urbane mari care să le

departe de

influenţeze. Coexistenţa unor forme de viaţă specific dacice, alături de
viaţă s pecific dacice , alturi de formele de viaţă romane se integrează de
sigur în fenomenul general al romanizării aşa cum se manifestă el pe tot
întinsul imperiului, în care aspecte tradiţionale ale vieţii unor p opoare
cucerite se îmbină armonios cu elementele culturii materiale romane.

LA C�RAMI QU E DACE DU CAMP ROMAI N DE RlŞNOV 
CVMI DAVA (Dep. de Braşov)
(RESUME)
On presente h ceramique dace decouverte dans le camp romain de
Rîşnov (Cumidava ; departement de B raşov). Elle est en general fac;onnee a
la main, mais il y en a aussi des fragments qui s emblen t fa�_;onnes au tour
du carnp: cohors VI nova Cumidavensium Alexandriana, a câte de la cera
carnp et elle etait utilisee par les elements d'origine dace de la garnison
du carnp : cohors VI nova Cumidavensium Alexandriana, a câte de la cera
mique provinciale romaine .
L'etude de la ceramique dace du camp prouve la persistance des
formes de vases et des motifs decoratifs speficiques pour l'epoque ante
rieure a la conquete romaine. La cerarnique dace se trouve en assez grande
quantite, ce qu'on observe d'ailleurs presque dans tous les camps romains
de Daci e qu'on a fouilles systematiquement.
La presence de cette ceramique dans les camps romaines de Dacic
est une preuve evidente de la persistance des autochtones daces dans la
province romaine. Ces autochtones etaient l'une des sources

de recrute

ment pour les unites militaires romaines stationees en Dacie.

LEGENDE DES FIGURES
1.
Fig.
Fig. 2.
Fig. 3.
Fig. 4.
5.
Fig.
Fig. 6.
7.
Fig.
Fig. 8.
Fig. 9.
Fig. 10.

-

Fragment de vase dacique point.
Un pot dacique decouvert dans de vallum de terre du camp.
Fragments ceramiques daciques.
Ceramique dacique.
Materiaux daciques du camp.
Fragments ceramiques.
Materiaux daciques provenant du camp.
Materiaux daciques provenant du camp.
Materiaux daciques provenant du camp.
Materiaux daciques provenant du camp.
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F'ig. 1.

-

Fig. 2.

-

O�lă dacică descoperită în valul de pămînt al castrului .
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Fragmente ceramice dacice
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Ceramică dacicl.
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Materiale dacice din castru.
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Material dacic din castru.

Fig. 8.

-

Material dacic din castru.
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Fig. 9.
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Material dacic d in castru.
,

Fig. 10.

-

Material dacic din castru.
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O NOUA AŞEZARE PREFEUDALA LA HARMAN

MARIANA MARCU
Contiilll area săpăturilor arheologice şi a cercetărilor de suprafaţă
Jin raza comunei Hărman (jud. Braşov), a dus la identificarea unui nou
complex arheologic pe terenul grădinăriei C.A.P. Fragmentele ceramice
adunate de pe acest teren indicau existenţa aici a unor depuneri din
epoca bronzului (cultura Wietenberg) şi de la începutul perioadei de tre
cere la feudalism.
Identificarea mai ales a unui al treilea complex prefeud:al timpuriu
în

împrejurimile

acestei

localităţi

arheologic in primăvara anului

ne-a

1 972*

impus

efectuarea

unui

sondaj

cu scopul de a defini mai cu exac

titate încadrarea cronologică şi culturală a depunerilor arheologice din
acest punct - Hărman

3.

Pentru început am deschi s o secţiune lungă de

80

m şi lată de

1

m.

Pe măsura adîncirii şanţului s-a observat că stmtul vegetal are o
grosime de cea.
de

1 0-15

25

cm, este urmat de un strat de pămînt brun-negricios

cm şi apoi de lut.

Depunerea arheologică provine din stratul

al doilea, care fiind

foarte subţire, nu permite delimitarea celor două faze de locuire.
In afara celor citeva complexe arheologice identificate, au rezul
cerarnice

tat foarte puţine materiale, sporadke fragmente

din epoca

bronzului şi unele din pastă fină şi zgrunţuroasă lucrate la roată.
Complexele închise mai sus amintite sînt

11

gropi menajere din

care au rezuiJ.tat doar citeva cioburi atipice. Excepţie fu.c gropile nr.

8,

mai bogate în oase de animale şi fragmente ceoramice

care

1

şi

aparţin

culturii Wietenberg.
Cel mai important complex descoperit cu ocazia acestui sondaj este
o locuinţă-semibordei, care se
•

.,dinceşte in pămînt cu

La :;ăpături au participat M. Marcu şi L. Munthiu.
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formă neregulată, cu colţurile rotunj ite, avînd orientarea aproximativ
E-V şi d imensi unile de 4 X 3,40 m.
Pe latura sa lungă, dinspre nord, s-a ,surprins o groapă de par cu
diametru! de 0,30 m. ln mijlocul locuinţei au mai apărut două gropi, cu
diametrele de 0,30 şi 0,40 m, care se adîncesc, respectiv, cu 0,30 şi 0,55
m sub podeaua neamenajată a locuinţei.
Semibord ciul a tăiat groapa nr. 8 (aparţinînd culturii Wietenberg)
şi gro pil e nr. 1 0 şi 1 1 . De asemenea colţul de NE al loc uinţei a tăi at
groapa nr. 9, la fund u l căreia au fost găsite cîteva fragmente dintr-un
cas tron cu trei torţi de cul o are cărămi zi e.
Cu ocazia dezvelirii acestei locuinţe au rezultat numeroase frag
mente ceramice care se divid în două categorii : ceramică · lucrată la
roată şi cu mîna. Ea este în totalitate f ragmentară.
Cea lucrată la roată este di n pastă ţi nă sau zgrunţuroasă.
Fragmentele de vase fine sînt în marea lor majoritate de culoare
cenuşie, cîteva fiind negricioase §i gălbui cărămizii. Formele sînt de
căni cu toartă, străchini bitronconice (fig. 1 /3) şi oale. Cănile sînt ,arna
mentate cu n ervură în relief pe gît (fig. 1/ 1), sau cu faţete longitudinale
(fig. 1/2).
Vasele la roată din pastă zgrunţur oas ă au culoare brună-negri
cioasă şi brun-gălbuie. Formele lor sînt de oale, ornamentate cu 1-3
lini i adîncite (fig. 1/4-5) sau cu o linie în val pe umeri şi vase de pro
vizi i de tip Krausengefass cu decorul .lor specific (fig. 1/7-8).
Ceramica lucrată cu mîna este în general de culoare negricioasă,
brună sau brun-gălbuie. Majoritatea fragmentelor au aparţinut unor
oale de dimensiuni mici şi mijlocii; menţ,onăm un fragmne ornamentat
cu briu alveolar, combinat cu o linie în val ,pe umeri (fig. 1 / 1 0). Deo
sebi t de important este fragmentul de căţuie neagră cu alveole pe
fund (fig. 1 /9).
Din punct de vedere .cantitativ, ceramica lucrată cu mîna depă
şeşte fragmentele de vase la roată.
ln afara ceramicii, din locuinţă au mai rezultat ��ti oase de animale.
Cu ocazia cercetărilor de suprafaţă, pe lîngă ceramică s-a mai găsit
şi o mărgică albastră de sticlă în formă de căldăruşă, cu toartă lată, or
nameRtată cu 3 nervuri în relief (fig. 1 / 1 1 ).
Ceramica din locuinţa nr. 1 de la Hărman 3 este asemănătoare cu
cea din aşezările Hărman 1, Hărman 2 şi Cristian (jud. Braşov), care da
tează din sec. al IV-lea e.n. Abundenta olăriei lucrate cu mîna, din
aceas tă l ocuinţă, apropi e aşezarea de la. Hărman 3, mai mult de Hărman 1.
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Materialele din locuinţă cuprind aceleaşi categorii ceramice, darac
teristice tuturor complexelor din sec . IV. Intre ele se disting cîteva ele
mente care apar cu precădere in astfel de complexe. Ne referim de pildă
la cănile cu faţete verticale, care au apărut fragmentar şi la Hărman 1
şi 2, iar exemplare asemănătoare se mai cunosc şi de la Tîrguşor\ Spantov2,
Mitreni3, Mogoşani4, Racoviţa etc.
Nu este de neglijat nici căţuia cu alveole pe fund, care însoţeşte
oeramica multor complexe din sec. IV, ca la TîrgşorG, ComălăuG, Sf.
Gheorghe "Epresteto'0, Reci "Telek"8 etc.
Mărgica albastră in formă de căldăruşă îşi găseşte analogii în ne
cropola de la Tirgşor9.
In necropola ami tită mai sus, pe baza ceram1cn, a fibulelor şi a
celorlalte obiecte de inventar, acestea se datează în sec. al IV-lea e.n.
Mărgele de acest tip au fost găsite atît în morminte de inhumaţie cît
şi de indneraţie şi in necropolele răsăritene de tip Cemeahov10 şi repre
zintă transpunerea in sticlă a pandantivelor in formă de căldăruşă din
fier.
Toate aceste elemente socotim că sînt suficiente pentru a incadra
şi aşezarea de la Hărman 3 în sec. al IV-lea e.n., o aşezare autohtonă
daca-romană in plus pe harta judeţului Braşov �i a treia în raza locali
tăţii Hărman.
Totuşi, însemnătatea ,şi în acelaşi timp dificultatea problemelor care
se pun .în legătură .cu cunoaşterea încep'tltului perioadei de trecere la fe
udalism in Ţara Bîrsei, .impun continuarea cercetărilor in aşezările Hăr
man 2 şi Hărman 3, pentru .a obţine cit mai muUe elemente pe baza că
rora să putem reconstitui principalele momente ale acestei etape.
1 Gh. Diaconu, Tîrgşor, necropola din sec. III-IV e.n., Bucureşti, 1965. p. 175,
pl. XXV, fig. 4.
2 B. Mitrea. C. Preda , Necropole din sec. al IV-lea e.n. în Muntenia, Bucu
reşti, 1066. p. 270, fig . gs.
3 Ibidem, p. 348. fig. 214/4.
� Gh. Diaconu, Mogoşani, necropola din
sec. IV e.n., Tîrgovişte, 1970, fig .
2/4 şi 9 / 1 2.
Tîrgşor, necropola din sec. III-IV e.n., Bucureşti 1965, p. 1 58, pl.
5 Idem,
VIII/2, p. 269, pl. CXIX/2.
6 Zoltan Szekely, Materiale ale culturii Sintana ele Mureş din sud-estul Transilt: umet, Aluta, I, Sf. Gheorghe, 1969, pl. V/4.
"i Ibidem, pl. XII/2 şi IV /14.
8 Idem, pl. IX/5.
n Gh. Diaconu, Tîrgşor, necropola din sec. III-IV e.n., Bucureşti,
1965, pl.
CXXXVII I/5, pl. LXX X / 5 .
1 0 Ibidem, p. 109-110 ş i nota 159.
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ZU S AM M E N F A S S U N G
Bei einigen Oberflăchenforschungen

in

der

Umgebung

der

Ge 

meinde Hărman (Kreis Braşov) wurde ein drittes archăologisches Gebiet
in der Gărtnerei der L.P.G. entdeckt.
Die Ausgrabungen im Frtihjahr

1972 haben zu der Entdekung von

zwei Siedlungen geftihrt: eine a us der mittleren Bronzezeit (die Wieten
bergkultur) und die andere, aus dem IV. Jahrhundert u.z.
In der ganzen Lănge des Grabens (der

80

m mass), wurden

1 1 Vor

ratsgruben gefunden , Die Măhrzahl der Gruben gehărt der Wietenberg
kultur.
An einem Ende des Grabens fanden

wir

auch

eine Vohn ung aus

dem IV. Jahrhundert u.z.
Die Bedeutung dieser Entdeckungen verpflichtet uns die Vorschun
gen in Hărman weiter vortzuftihren.

VERZEICHNISS DER ABBJLDUNGEN

Abb. 1. - Keramikbruchsti.icke aus der Siedlung "Hărman 3" (1-10) ;

Perle "'.US G l ass C l l l.
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Fig. 1 . - Fragmente ceramice din aşezarea "Hărman 3" (1-10) ; mărgică din sticlă ( 1 1 ).
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ŢARA FAGARAŞULUI SUB STAPINIREA DOMNILOR MUNTENI
de VALENTINA POPA

In secolul al XIV-lea şi al XV-lea Ţara Făgăraşului a fost sub
stăpînirea domnilor munteni , care au primit-o ca feud de la regii Unga
riei în schimbul recunoaşterii vasalităţii .
S e constată pe baza documente lor, că primul domn a l Ţării Româ
neşti care a stăpînit Făgăraşul este Vladislav Vlaku . In noiembrie 1 366
i s-a recunoscut de către regele Ungariei , Ludovic de Anjou stăpînirea
asupra Amlaşului ; tot atunci primeşte de la rege!e ungar Severinul şi
Făgăraşul, recunoscînd în schimbul acestor posesiuni suveranitatea unga
ră1. Stăpînirea reală a lui Vl a d i slav 1 asupra Ţării Făgăraşului este ates
tată şi de faptul că aceasta poartă în titlul său domnesc şi pe acela de
"duce" al Făgăraşului. Astfel pe sigiliul privilegiului de comerţ acordat
braşovenilor la 20 ianuarie 1368, apare pentru prima dată în titulatura
domnilor Ţării Româneşti şi titlul de "duce" al Făgăraşului 2, iar într-un
act din noiembrie 1 369, Vladislav Vlaicu .se intitulează "Ladislau Dei et
regis Hungariae gratia, voyvoda Transalpinus et banus de Zewerino,
necnon dux de Fog ara s " 3•
Istoricul D. Ondul a căutat să dovedească o vechime mult mai mare
a stăpînirii mrmtene în aceste locuri şi anume încă din vremea lui Tiho
mir, tatăl şi antec.esorul în domnie al lui Basarab I 4•
De asemenea şi alţi istorici sînt de părere că feudele Amlaş şi Fă
găraş au fost în stăpînirea înaintaşilor lui Vladislav5• Intr-un document
1 C. C. Giurescu, IstOTia Românilor, 1, Bucureşti, 1935, p. 393 ; P. P. Panaitescu,
Mircea cel Bătrîn şi suzeranitatea ungurească în ,.Analele Academiei Române", Me
moriile Secţiunii Istorice, III" tom XX, 1938, p. 69 ; D. Onciul, Titlul lui Mirceo cel
Bătrîn şi posesiunile lui, Amlaşul şi Făgăraşul, în Convorbiri Literare" XXXVI, 1902,
p. 731 .
2 Ibidem; E. Virtosu, Note şi discuţii sigilografice, in "Studii şi cercetări de nu
mismatică" , I I I, Bucureşti, 1960, p. 524.
3 P. P. Panaitescu şi Damaschin Mioc, Documenta Romaniae Historica, B, T.R.,
1, (1247-1500), Bucureşti, 1966, p. 12.
4 D. Onciul, Scrieri Istorice, Il, Bucureşti, 1 968, p. 97.
5 C. C. Giurescu, op. cit., p. 367 ; D. Prodan, Boieri şi vecini in Ţara Făgăraşului
în sec. XVI-XVll, in ,,Anuarul Institutului de istorie Clu;" , tom. VI, 1963, p. 162,
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din 1 0 februarie 1355 rege : e Ludovic de Anjou îl numeşte pe Nicolae
Alexandru "domnul n ostru transalpin" 6 • Se pare că începînd din 1355
domnul român recunoaşt e "suzeranitatea mai mult formală a regelui ungar
care era plătită de recunoaşterea situaţiei de fapt a stăpînirii

româneşti

în Severin şi poate de dăruirea sau întărirea stăpînirii micii enclave d e
peste munţi " 7 Intr-adevăr Nicolae Alexandru, predecesorul în domnie şi
tatăl lui Vladislav Vlaicu avea în posesiune nişte feude ungureş ti8 fapt
ce rezultă şi din declaraţia de război pe care Ludovic de Anjou o face în
5 ianuarie 1 365 lui Vladislav I în care spune că "fostul voievod transalpin
(Alexandru) neaminte de feudele primite şi ingrat, nu s-a sfiit să calce cu
temeritate credinţa ca şi scrisorile făcute asupra unor pacte şi biruri
cuvenite lui (regelui) ca domn natural" 9 • Feudele date lui Nicolae Alexan
dru erau negreşit

în regatul ungar. Ele trebuie căutate în Ţara Vlahilor din

Transilvania unde imediat după Nicolae Alexandru , se constată ca pose
siuni ale lui Vladislav I, teritoriul de lîngă Amlaş delimitat din nou în
1 366 10• şi Făgăraşul din titlul lui Vladislav.
Refuzînd, c a vasul pentru

părţile de

peste

munţi,

să

recunoască

suzeranitatea regelui ungar în Ţara Românească, Nicolae Alexandru era
la sfîrşitul domniei sale, iarăşi în ostilitate cu ungurii şi în această atmoo
feră Vladislav I şi-a început domnia în 13 64 11 •
Se pare că la începutul domniei, Vladislav Vlaicu a cuprins în statul
său şi Severinul, unde între 1 365-1376 nu s-a aflat n i ci un ban unguresc12,
motiv care l-a determinat pe Ludovic de Anjou al Ungariei să pornească
război împotriva lui Vladislav I al Ţării RomâneştP3• Nu s-a ajuns la
război ci la următoarea tranzacţie : regele ungar îi recunoaşte lui Vladis
lav I stăpînirea asupra posesiunilor transilvane, Ţara Făgăraşului şi ţinu
tul Am laşului cu titlul de "ducat " , împreună cu Severinul cu titlul de
"banat", iar domnul Ţării Româneşti acceptă suzeranitatea ungară. Aceas 
ta s-a întîmplat

probabil în

1 365,

înainte de

în Bulgaria, unde aceasta cucereşte ţaratul

de

trecerea
Vidin

regelui Ludovic
al

lui

Straşimir

(cumnat cu domnul Ţării Româneşti) pe care îl transformă in "banat
nota 1 ; 1. Mi nea, Relaţiunile politice dintre Tara Românească şi Ungaria pe timpul
lui Ludovic I, în Convorbiri Litera'l'e" , XLIV, decembrie 1910, nr. 10, vol. 2, p. 1128 ;
A. Bunea, Stăpînii Tării Oltului, Academia Română, Discurs de recepţiune XXXIV,
Bucureşti, 1910, p. 14-1 5.
6 M. Holban, Contribuţii la studiul raporturilor dintre Tara Românească şi
Ungaria angevină, in "Studii" , nr. 2, 1962, p. 335.

7 Idem, p. 336.
8 D. Onciul, op. cit., p. 88.
9 E. Hurmuzaki, Documente privitoare la Istoria Românilor, vol. 1, partea 2
(1 346-1450), Bucureşti, 1 890, p. 92.
10 C. C. Giurescu, op. cit., p. 367 ; D. Onciul, op. cit., p. 89.
1l A. Bunea, op. cit., p. 106.
l2 Ibidem.
13 D. Onciul, op. cit., p. 1 07 ; A. Bunea, op. cit., p. 17.
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unguresc" , în fruntea căreia a fost pus Dionisie Lackfi, voievodul Ardea
lului, iar Straşimir şi soţia sa, Clara sînt făcuţi prizonieri şi ţinuţi în
captivitate 4 ani14•
Stăpînirea ungară în Bulgaria nu s-a menţinut mult, deoarece popu
laţia indigenă a fostului ţarat de Vidin era potrivnică stăpînirii maghiare
şi re�igici catol i ce pr,.,pc:gată de m isionarii acesteia15• Profitînd de această ·
situaţie Vladislav 1 al Ţării Româneşti ocupă Vidinul "cu consimţămîntul
retăţenilor" spre a-l păstra pentru cumnatul său Straşimir16, fapt ce nu a
convenit regelui ungar Ludovic care pentru a-şi restabil i autoritatea în
Bulgaria subminată de domnul Ţării Româneşti, a hotărît o expediţie
combinată în primăvara anului 1 369 împotriva domnului român. El însuşi
a trecut Dunărea în Bulgaria, iar în Ţara Românească a trimis pe voi evo
dul Transilvaniei, Nicolae Lackfi. Acesta suferi o gravă infringere în
încleştarea cu oastea munteană condusă d e pîrcălabul Dragomir. Armata
regală deşi la întoarcerea din Bulgaria a cucerit Severinul, Ludovic cel
Mare aflînd despre înfrîngerea suferită de oastea voievodului Nicolae
Lackfi, a renunţat la luptă şi a încheiat o pace favorabilă domnului Ţării
Româneşti, în august 1 36917• Tratatul de pace stipula următoarele: Stra
şimir este eliberat împreună cu soţia sa, Clara şi reaşezat în scaunul său
de la Vidin ca vasal al regelui u ngar, i ar Vladislav Vlaicu îşi păstrează
feudele pe care le-a avut înainte de ostilităţi : banatul Severinului, duca
tu! Făgăraşului şi ţinutul Amlaşului, în a căror posesiune se găseşte iarăşi
în noiembrie 1 369 şi în 1 3 7 2 18•
Se pare că în aces te împrejurări domnul Ţării Româneşti a îngăduit
"Iiberul exerciţiu al religiunii catolice în Ţara Românească" 19• Aceasta
rezultă din hrisovul lui Vladislav Vlaicu din noiembrie 1 369, prin care
porunceşte catolicilor din ţara lui să primească cu cinste pe episcopul
catolic care vine ca locţiitor al episcopului Transilvaniei20•
După 1 36 9 relaţiile dintre Ţ ara Românească şi Ungaria au fost din
nou incordate, avind ca urmare pierderea Făgăraşului de către domnul
Ţării Româneşti, căci în 1 372, cînd acestea probabil s-au reglementat din
nou, Vladislav Vlaicu s e intitula "Vladislav, voievod transalpin, ban de
Severin şi duce al Ţării Făgăraşului nou dobîndite"21•
In 1 372 Vladislav Vlaicu stăpînea efectiv Făgăraşul, menţiunea
stăpînirii lui fiind conţinută nu numai în titlul domnesc, această stăpinire
reală rezultînd şi din hrisovul de danie pe care-I conferă rudei sale,
Ladislau de Dopca, care s-a distins prin vitejie în oastea românească ce

1� A. Bunea,

op. cit., p. 17.

15 D. Onciul, op. ctt., p. 108

16
17

Ibidem
Ibidem, p. 109 ; A. Bunea, op, ctt., p. 1 19.

18 P. P. Panaitescu şi Damaschin Mioc, Documenta Romaniae Historica, B, Ţara

Românească, I (1247-1500), Bucureşti, 1966, p. 12, 14.
19 A. Bunea, op. cit., p. 19.
20 P. P. Panaitescu şi D. Mioc, op. cit., p. 12.
21 1. Puşcariu, Fragmente istorice, IV, Sibiu, 1907, p. 32.

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

VA.LENTINA POP.�

48

a luptat "în Bulgaria contra turcilor şi contra împăratului de la Tîrnova" .
Prin acest act de danie Ladislau de Dopca primeşte de la domnul Ţării
Româneşti" tîrgul numit Şercaia, aşezat în Ţara Făgăraşului lîngă Olt
cu cele ce ţin de el. . . satul numit Veneţe, s atul Cuciulata. . . Apele
Cald e, satul Dopca, cu toate drepturile lor şi cele ce ţin de ele . . " 22•
ln 1 374 posesiunile lui Ladislau de Dopca, Veneţia şi Fîntîna (Apele
Calde), care i-a u fost conferite de domnul Ţării Româneşti se află deja
menţionate în legătură cu Transilvania, într-un raport care lasă a se înţe
lege că teritoriul lor nu mai era sub stăpînirea domnului român : conven
tul mănăstirii de la Cluj -Mănăştur adevereşte că Petru Chewgh din
Veneţia a vindut lui Ladislau de Dopca o posesiune lîngă Hoghiz, pe terito
riul Apelor Calde "în părţile transilvane"23• Intervenţia conventului la
facerea actului de vînzare şi specificarea "în părţile transilvane" pentru
această posesiune în Ţara Făgăraşului, o prezintă ca nemaifiind în legă
tură cu Ţara Românească.
Intr-adevăr o serie de fapte atestă încordarea relaţiilor dintre
Ungaria şi Ţara Românească la sfîrşitul domniei lui Vladislav Vlaicu : la
1 6 martie 1 373 regele Ludovic de Anjou ordonă să se oprească la Orşova
importare:1 sării din Ţarc> Rnmânească 2\ iar la 1 5 mai 1 373, papa Grigore
al XI-lea cerea arhicpiscopului de Strigoniu şi episcopului Trc.:1silvaniei
să interzică locuitorilor din Ungaria şi Transilvania, să vîndă sau să
transmită arm e turcilor şi vlahilor schismatici25. La 6 iulie 1 374 aflăm că,
mai mulţi boieri români "fugind de la Layko (Vladislav I) voievod din
Ţara Românească", au venit la curtea regelui Ludovic şi că se
auzeau "multe zvonuri din partea lui Layko voievod şi a turcilor, care
se zice că ar fi aliaţi"26.
Regele ordonă comitelui timişan Benedict să ia informaţii certe
în această privinţă şi să vină cît mai curind spre a-l informa27• Nu avem
ştiri precise despre cele ce au urmat. Dar în două d ocumente posterioare
din 1 3 7 7 şi 1 385 se face menţiune de un război al regelui ungar Ludovic
"contra vlaihilor transalpini" şi "contra lui Layk voievod" 28•
Războiul se pare că a avut loc în urma măsurilo!r luate de rege
şi de papă în 1 3 7 3 şi în iulie 1 374 cu privire la Ţara Românească căci în
septembrie 1 374 Ţara Făgăraşului după cum am arătat mai sus nu mai era în
legătură cu Ţara Românească, iar în 1 376 Severinul era iarăşi în stăpînirea
ungurilor, sub un ban ungurescu (Ioan Trentul) 29. Feudele, "de peste
.

22
23
24
25
26
'1:1
28

29

P. P. Panaitescu şi D. Mioc, op. cit., p. 16.
1. Puşcariu, op, cit., p. 35 ; D. Onciul, op. cit., 'p. 110.
C. C. Giurescu, op. cit., p. 395 ; D. Onciul, op. cit., p. 110.
C. C. Giurescu, op. cit., p. 395 ; D. Onciul, op. cit., p. 111.
Ibidem.
D. Onciul, op. cit., p. 111.
lbidem.
Ibidem, p. 1 12 ; A. Bunea, op. cit., p. 20
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munţi" au fost retrase, încetînd raportul de vasalitate. Ostilităţile au re
zultat probabil din raptorul de vasalitate altfel înţeles de suzeranul cu pre
tenţii largi, şi altfel de vasalul care pentru feudele primite nu renunţase la
neatîrnarea ţării sale.
Lui Vladislav i-a urmat domnie fratele său, Radu 1. Ca mărturie
pen tru Utlul acestui domn nu avem decît 8 monetă cu inscripţia "mo
neta Radul Voivoade Transalpini" , care are
A. Bunea,

"scutul

dinastiei

crini" 30 . Aceasta ar

fi

Radu 1 a recunoscut
a stăpînit Făgăraşul .

un

de Anjou

indiciu

care

pe avers după

cum arată

din Ungaria cu două
ne-ar putea face să

suzer�mitatea ungară şi

astfel

flori de

credem

că

putem admite că

Cum însă titlul său domnesc nu exprimă mai mult şi pentrucă de
la Radu I nu ni

se păstrează alte

documente

sau

insoripţii31,

istoricul

D. Onciul arată că Radu I nu a stăpînit Făgăraşul şi că "intre 1 374 şi
1385 feudele ungureşti ale predecesorului său nu mai erau unite cu
Ţara Românească" 32 • ln acest sens pentru Aml� aveam o dovadă docu

mentară,

actul

, ,posesiunea

din 1 383

noastră

prin

care

Maria (fiica

lui

reg81lă numită Amlaş cu satele

Ludovic) donează
româneşti

şi Tilişca episcopului catolic Goblin al Transilvaniei" 33 • Aşadar,
fusese

luat domnu!ui

Ţării

Româneşti. In

Sălişte
Amlaşul

legătură cu Făgă1raşul

nu

avem nici o indicaţie în afară de cea din 1 374, care-1 arată ca fiind

în

legătură cu Transilvania şi nu cu Ţara Românească, pînă în 1 389 cînd
este m enţionat în titlul domnesc al lui Mircea cel Bătrîn34• Rezultă că
Radu I nu a stăpînit Făgăraşul, probabil nici fiul său

Dan I care i-a ur

mat în scaunul Ţării Româneşt i ( 1 383-1 386). Intr-adevăr Dan 1 are rela
ţii

ostile

cu

ungurii. Un

document

posterior, din 1 390, de

la regele

Sigismund, aminteşte de vremea în care "Dan voievod cu o puternică
oaste a năvăli t în ţinuturile castrului nostru Mihald"35• Motivele care
1-au determinat pe Dan I să poarte acest război

cu ungurii, nu

le

cu

noaştem. Se pare că voievodul muntean a vru.t să reia posesiuntle oare
odinioară au fost ale lui V1adislav I, Amlaşu l şi Făgăraşul şi banatul
de Severin. Pare foarte posibil că a reuşit să

30 A.

le

ia în

Bunea, op. cit., p. 22

ultimii

ani - de

D. Onciul, op. cit., p. 113
32 Ibidem, p. 111
33 C. C. Giurescu, op. cit., p . 408 ; D. Onciul, op. cit. p . 116
34 Documenta Romaniae HistoTica, B. Tara Românească, vol. I , (1247-1500),
Buc. 1966, p. 29
35 C C. Giurescu, op. cit., p. 4191 A. Bunea, op. cit., p. 23
31

.

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

VALENTINA POPA

50

domnie deoarece urmaşul in scaunul Ţării Româneşti poartă chiar de la
început, in documentul din 1 389, menţiunea stăpînirii "părţilor
munţi" 36. ln 1 39 1 domnul muntean se intitulează astfel : ,,noi,

de peste

Ioan

Mir

cea, din mila lui dumnezeu, domn şi voievod a toată Ţara Românească,
începînd de la munţi pînă

la marginile părţilor tătăreşti şi domn de

veci a toată Ţara Făgăraşului (totiusque terrae Fagaras perpetuus do
minus)"37, iar la

7

martie 1 395 în documentul care conţine tratatul in

cheiat la Braşov, formula titlului domnesc a lui Mircea este următoorea :
"Voyvoda Transalpinus, dux de Fogaras et Banus

de Zewrin" 38.

Titlul

l ui Mircea cel Bătrîn exprimă, ca şi sub Vladis1av 1, o stăpînire rea�lă.
In Ţara Făgăraşului domnul muntean face donaţiuni şi intăriri de
moşii ; în 1 3 9 1 dăruieşte

lui Standul

egumenul

ocina Scoreiu pe oare o scuteşte de orice

şi

frateolui

său Călin.

fel de dări 39 • Cam in acee aş i

vreme (1 390-14 00) voievodul muntean intă·r�te lui Ion şi Borcea şi lui

Calia.n, "boiarinului domniei mele
şi la Vadul
şi dări şi

oa să le fie lor satul Branişte

Şercaiei . . . , de moşie şi

de moştenire şi

dijmile, cite le vor afla intru

mele"40 , iar din 1 390-1 406

ni

se păstrează

tot

de

ţinutul

hJ-isovul

Urăşei

toate sJujbele

ţării . . . domniei

de

danie conferit

boierului Costea pentru "ocinele Viştea de Jos, Viştea de Sus" jumătate
din Arp�ul de Jos, precum şi ţiganii", într-o

confirmare a căpitanului

cetăţii, Paul de Thomor din 1 5 l l41• In 1400 dăruieşte boierilor Micul şi
Stoia, "locuitori din Mindra j umătate din satul

numit Mîndra

şi

toată

dijma lui din porci, din stupi, din vin, din moară şi din toate cîte v'a fi
avînd, să le fie în veci moşie şi stăpînire lor, copiilor şi n epoţilor lor" 42•
Legăturile lui Mircea cu Ungaria au co11tirruat
prin

p06esiunile de

peste munţi

pînă

la sfîrşitul

să

fie

întreţinute

domniei lui, in 1 4 1 8 .

Prin tirtlul d e "duce" a l Amlaşului ş i Făgăraşului ş i ban a l Severinului,
Mircea Voievod se recunoaşte vasal al regelui ungar pentru aceste pose
siuni. Dar această vasalitate nu era decit

nominală, fără alte

obligaţii

dectt cele ale unui amic aliat şi fără să atingă întrucîtva independenţa
Ţării Româneşti. Pe cind Vladislav 1, ca vasal pentru feu.dele

"de peste

36 Documenta Romaniae HistoTica, B, T.R., 1 (1 247-1500) Buc., 1966, p. 29
37 Ibidem, p. 38
38 E. Hurmuzaki, Documente pTivitoaTe la IstoTia RomâniloT, vol. 1 partea 2
(1348-1450) , Buc., 1890, p. 359
39 Documenta Romaniae HiBtoTica, B, T.R. I, 1966, p. 36
40 Idem, p. 31
' 1 Idem, p. 32. 33
u ldem, p. 56
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munţi" s e numea "Dei et regis Hungariae gratia voivoda Transalpinus
et banus de Zoorinio necnon dux de Fogaras" 43 şi îl recu n�te-a pe rege
de "dorninus naturalius" (zuzeran) aiJ. său, Mireea nu recunoaşte aseme
nea raport de suzeranitarte nici atunci cînd, silit a se retrage în Tran
silvania de către turci, cerea aj utorul lui Sigismund 44• Tratatul inche
iat atunci la Braşov, în 7 martie 1 395"5, il prezintă pe domnul român
mai mult ca aliat al regelui amicul lui binevoitor. Pentru ajutorul ofe
rit de Sigismund contra turcilor, Mircea se obligă să-1 ajute deaseme
nea, me�rgînd în per'Soană impotriva lor cind şi regele va merge in per
soană, sau trimiţînd oastea, cind şi regele v a trimite numai oastea :
" . . . oricind şi de cîte ori va �erge domnul rege cu toată oastea sa !n
mod personal împotriva turcilor, sau împotriva oricăror aliaţi ai lor, noi
ne obligăm să mergem de asemenea cu toată oaste-a, poporul, cu întrea
ga noastră putere, să mergem de asemenea în persoană împotriva ace
lora (turcilor) şi dacă îns�i domnul rege nu ar merge personaJ şi ar
trimi<te întreaga oaste atunCi noi sîntem îndatoraţi şi obligaţi deaseme
nea să trimitem oastea şi întregul nostru popor militar împotriva acelora
(turcilor) . . . " 45 • Acest tratat al lui Mircea cu Sigismund, încheiat într
un moment C".ritic al domniei lui, arată cum trebuie să înţelegem vasali

tatea

sa

pentru feudele "de peste munţi" .

Sub urmaşii l u i Mircea, titlul întreg din documente n u este conslla
tat decît o dată. :El se află într-un hrisov pentru mănăstirea Cozia dat de
Mihail 1 în 1 4 1 947• Acesta continuînd să întreţină relaţii bune cu Ungaria
a păstrat părţile de peste munţi, AmLaşul, Făgăra.şul şi Severinul48, toalte
trei fiind menţionate în titulatura domnului din hrisovul citat mai sus.
Mihail 1 fiind ucis în cadrul unor lupte interne, este înscăunat cu aju
tonld turcilor Radu Praznaglava. Acesta nu a stăpînit Severinul, el fiind
anexat în 1 4 1 9 de regele Sigismund de l.Juxemburg la Ungaria49 • Dar Am43 Documente privind istoria României, veac XIII-XIV-XV, B, Ţ. R. (12471500), Buc. 1953, p. 1 9
4 4 P . P . Panaitescu, Mircea cel Bătrîn ş i suzeranitatea ungurească i n "Analele
Academiei Române" , Mem. Sec. Ist., III, tom XX, Buc., 1938, p. 79 ; D. Onciul, op.
cit., p. 123
45 E. Hurmuzaki, Documente privitoare la Istoria Românilor, voi. 1, 2 (13461450), Buc., 1890, p. 359

46

Ibidem

47 Documenta Romaniae Historicw, B, T.R., 1 (1247-1500), Buc., 1 966, p. 291

48 D. Onciul, op. cit., p. 134

49 D. Onciul, op. cit., p. 138 ; Tratatul de istorie a României, voi. II, Buc., 1962,
p. 31:15, 426
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laşul

şi Făgăr�ul nu au fost luate atunci . In documentele lui Radu Praz

naglava şi ale urm�ului său, Dan al II-lea găsim ti'tlul de "herţeg al Am
laşul şi Făgărnşul" 50, titlul

domnesc atestînd în

vremea . aceasta o stă

pînire reală a acestor posesiuni 51•
Dan al II-le a a recunoscut suzeranitatea ungară pentru aceste pose
siuni şi este ajutat de unguri împotriva lui Radu al II-lea Praznaglava
susţinut de turci ca pretendent la scaunul Ţării Româneşti in
şi în

1426-1427.

1 426, domnul
1427 cu ajutor

Fiind înlăturat de turci în

caută adăpost în ducatul Făgă,raşului52 . In

1 42 1-1422

muntean

lŞl

de la regele

ungar Sigismund , Dan al II-lea înlătură pe Radu Praznaglava şi dom

143153•
(1431-1436),

neşte cu întreruperi pînă în
Alexandru Aldea

alt fiu al lui Mircea cel Bătrîn şi

urmaşul în scaun al lui Dan al II-lea, nu a stăpînit Făgăraşul şi Amla�ul
pentru că acesta ducea o politică filo-tur-c ă, motiv pentru care regele
Sigismund a dat Amlaşul şi Făgăr�ul unui alt fiu al lui Mircea şi anu
me lui Vlad Dracul. Aceasta s-a întîmplat în

1 431,

cînd regele Ungariei

şi-a dat consimţămîntul pentru ocuparea scaunului Ţării Româneşti de
către Alexandru Aldea, însă Amlaşul şi Făgăraşul le-a oprit pentru Vlad
Dracul care s e afla l a curtea sa 5'•, astfel că aceasta stăpîneşte

posesiuni, Făgăraşul şi Amlaşul începînd din

1431.

cele

două

Din acest an ni se

păstrează un document dat călugărilor franciscani, prin c&r-e Vlad Dracul,
care nu era

încă domn al Ţării

Româneşti

se

intitula astfel : " lohanes

Vlad Dei Gratia Valachiae Transalpinae Dominus, et terrarum de Om
lasch et de Fagaras

Dux"55. Stăpînirea asupra "părţilor de peste munţi"

este constatată în afară de titlu şi prin cîteva donaţii pe care le face în
ducatul Făgăraşului în

1 437

şi

1 44 1 :

la

20

ianuarie

1 437

dăruieşte sllugii

sale "Roman, nepotul boierului Stanciul . . . două sate, anume Voivodeni
şi Săşciori, . . . şi Sîmbăta de Sus, partea lui Baicul şi a lui Vlad, mim
tele cu numele Moşul

şi

apa Făgăraşului" 56. In acelaşi

întăreşte slugilor sale �,Stan sin Tatul şi

Ursul

şi

an Vlad Dracul

Radul

Stan . . . satul

50 Documenta Romaniae Historica, B, Ţ. R., 1 (1247-1500), Buc., 1966, p. 97, 103,
1 16, 127 129
51 D. Onciul, Scrieri istorice, vol. I I , Buc., 1 968, p. 138
52 Gh. Şincai, Hronica Românilor, tom. 1, Buc., 1967, p. 582 ; A. Bunea, op.

cit., p. 25

53 M. Constantinescu, C. Daicoviciu, St. Pascu, Istoria României, Compendiu,
Buc., 1969, p. 621
M 1. Bogdan,
Documente privitoare la relaţiile Ţării Româneşti cu Braşo
vul şi cu Ţara Ungurească în sec. XV şi XVI, 1905, p. 35
55 E, Hurmuzaki op. cit., p. 749 ; A. Bunea, op. cit., p. 27
56 Documenta Romaniae Historica, B, Ţ.R., I Buc., 1966, p. 143
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Mărgineni . . . cu ocină, cu moară, cu pămînt de arătură, de cosit, cu pă
dUtre, cu pmnţi"57 iar din 1441 ne-a rămas un document

care . cuprinde

în'tărirea imunităţilor nobiliare unui boier Teodor şi celor doi
ţara FăgăraŞului58• Tot

lui diry

in 144 1 domnul

frati

Ţării Româneşti

ai

dăru-

ieşte "cartea domniei mele . . . jupînului Stanciul Moenescul cu 5 feciori
ai lui . . . jumătate din Voila . . . şi le-am dat loc de moară în Olt, în VoHa
şi . . . apă de două roate şi i-am slobozit să poată duce apă din rîu la
moară . . . şi să fie slobozi în apa lor a pescui şi mai face şi alte mori şi
vîrtoape şi dîrste

.

. . "59• Intre 1442 şi începutul anului 1443 Vlad Dracul

fiind învinuit de turci că acţionează împotriva lor în înţelegere cu tran
silvănenii, este întemniţat la Constantinopol60• In locul său este înscă
unat ca domn al Ţării Româneşti cu ajutorul lui Iancu de Hunedoara,
Basarab

al

II-lea61. Acesta a stăpînit

Făgăraşul

ducînd o

politică

fila

ungară şi antiturcească, menţiunea stăpînirii acestei posesiuni fiind expri 
mată real şi de titlul său domnesc : "lo Basarab voievod şi domn . . .
domnitoriu şi stăpînitoriu a toată Ţara Românească, încă şi despre
la
.
"6
turile plaiurilor, Amlaş, Făgăraş, herţeg 2 In 1443 Vlad Dracul este
scos din temniţa turcească şi

reuşeşte să reocupe tronul, ajungînd din

nou în stăpînirea posesiunilor de peste munţi, Amlaşul şi Făgăraşul pe
care le va deţine pînă la sfîrşitul domniei sale în 144662
•
1
Lui Vlad Dracul îi urmează în scaunul Ţării Româneşti, Vladislav
al Il-lea (1 446-1 456) care stăpîneşte şi posesiunile

Făgăraş şi Amlaş64,

stăpîniTe atestată atît de titlul său domnesc cî t şi de donaţiile pe care le
face unor boieri în ducatul Făgăraşului. In 1453 emite un hrisov de danie
pentru boierii săi "Stanciul Dijanul şi copii lui şi nepoţii lui" cărora le
întăreşte "a treia parte din Dijani şi Trifeşti, jumătate din Arpanea şi a
treia parte din Huhurezi. . . a patra parte din Săşciori şi j umătate din Se

beş" 65, toate sate în Ţara Făgăraşului, iar în 1 452 întăreşte lui Stanciul
MaHat şi fiilor lui, Oprea şi Dragomir a treia parte din satul Dijani şi mun
ţii Prisaca, Izvorul şi Zîrna66•
57 Ibidem, p. 144
se Ibidem, p. 160
59 Ibidem
60 Tratatul de istorie a României, II, Buc., 1 962, p. 429

61

G2
63
&1

Ibidem
Documenta: Romaniae Historica, B.T.R., I, 1966, p. 167
Idem, p. 174 ; D. Onciul, op. cit., p. 138
Documenta Romaniae Historica, B.T.R., 1, 1966, P. 194, 512

65 Ibidem, p. 194
(j(j

Ibidem, p . 512.
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In Făgăraş, domnul Ţări i Româneşti avea probabil, un corp de oaste,
căci într-un document din

1452

este menţionat un anume Chernic Valahul

din Ţara Făgăraşului care a furat "o mie de vite ... de la oastea noastră"

şi a trecut cu alţi tovarăşi ai săi la Codlea. Vladi·slav al I I-lea al Ţării Ro
mâneşti le cere braşovenilor să-l prindă pe acest Chernic şi pe oamenii
săi, să le ia vitele şi s ă le restituie oastei româneşti din Făgăraş67•

Spre sfîrşitul domniei, Vladislav al Il-lea nu era în relaţii bune cu
ungurii, căci într-un document din

1452,

se plînge braşovenilor că Iancu

de Hunedoara pe atunci guvernator al Ungariei vroia să-i ia "ocina (lui)
adevărată şi ţărişoara (lui) Făgăraşul şi Amlaşul"68• Probabil acesta a fost
motivul pentru care domnul român tnke în Ardeal în ace'astă vreme şi
pradă moşiile lui Iancu de Hunedoara, arzind şi unele sate săseşti69• Rege
le Ladislau al Ungariei a intervenit pentru împăcarea lui Iancu de Hune
doara cu Vladislav al II-lea şi pentru apărarea averilor celui dintîi, de noi
încercări de pustiire70•
Se pare că Făgăraşul a fost totuşi luat de Iancu de Hunedoara de la
domnul Ţării Româneşti, căci o scrisoare din

1456

adresată braşovenilor, il

arată în stăpînirea acestuia : "nu ne abţinem de a vă da de ştire că necre
dincioşii români au cuprins cetatea noastră Făgăraş şi au comis in cetatea
noastră mai multe fapte provocatoare"71.

La începutul domniei lui Vlad Ţepeş, urmaş al lui Vladislav al II-lea
în scaunul Ţării Româneşti, Făgăraşul îl găsim menţionat în documente în
stăpînirea sa. Astfel la

6

septembrie

1456

domnul muntean recunoaşte la

Tîrgovişte suzeranitatea ungară iar regele Ungariei ii recunoaşte posesiunea
Făgăraşului precum şi titlul "dominus terrarum de Fogatas

�t

Omlas"72.

Vlad Ţepeş se amestecă in luptele pentru tronul Ungariei după dis
pariţia lui Iancu de Hunedoara, fiind atras de partea lui Ulric Cilli - că
pitan general al Ungariei şi adversar al fiilor lui Iancu de Hunedoara, La
dislau şi Matei şi cade in dizgraţia acestora din urmă.73 La

9

noiembrie

67 E. Hurmuzaki, Documente privitoare la Istoria Românilor ? vol. XV, 1
(1358-1600), Buc., 1911, p. 38
68 1. Bogdan, Documente şi reieste privitoare la relaţiile Ţării Româneşti cu
Braşovul şi Ungaria, în sec. XV şi XVI, Buc., 1902, p. 60
69 A. Bunea, op. cit . , p. 30
70 E. Hurmuzaki, Documente privitoare la Istoria Românilor, vol. II, partea
2 (1451-1510), Buc., 1891, p. 70
7 1 E. Hurmuzaki, Documente privitoare la Istoria Românilor, XV, 1 (13581600), Buc., 1911, p. 43
72 Idem, p. 45
73 A. Bunea, op. cit., p. 3 1
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1 4 56 Uirie Ci.J.li este ucis la Be�gard de către Ladislau Huniadi, general al

Ungariei74 • Acesta îl susţine pe Dan al III-lea, pretendent la scaunul Ţării
Româneşti, care era refugiat în Ardeal, împotriva lui Vlad Ţepeş. In luptă
cu Vlad Ţepeş, Dan al III-lea a fost prins şi ucis în aprilie

1 460, iar in anul

următor Vlad Ţepeş a trecut peste munţi, pustiind Almaşul şi Făgăra.şul 76.
Posesiunile transilvane se vede că erau deja in stăpînirea ungurilor. Con
fiscarea lor, urmată după moartea lui Dan al III-lea, pare a fi determinat
năvălirea lui Vlad Ţepeş in Amlaş şi Făgăraş.
După detronarea lui Vlad Ţepeş şi inlocuirea lui prin Radu cel Fru
mos, ca vasal turcesc in noiembrie 146276, Matei Corvin dispune de cele
două ţinuturi, Amlaş şi Făgăraş, ca de nişte posesiuni revenite la coroană.
La 3 decembrie 146 2 el face o donaţie in Ţara Făgăraşului şi anume con
feră lu i Gh. Biro satul Şercaia şi Noul Românesc17 iar in 1464 dăruieşte
"districtul Făgăraşului cu oraşul Făgăraş şi cu posesiunile Cuciulata, Ve
neţia de Jos şi de Sus şi Părău lui Ion Gereb de Vingard şi urmaşilor lui" 78•
In 1467 regele Matei Corvin dispune ca "provinciile Făg ăraş şi Amlaş"
să fie ţinute totdeauna la dispoziţia regelui spre a putea fi date în caz o
porttm, voievozilor transalpini79 • Cu toate acestea in

1469 din dispoziţia

aceluiaşi rege ambele ţinuturi au fost date scaunelor săseşti; Dominic Beth
Ien, vicevoievodul Transilvaniei comunică Universităţii Săseşti că va tri
mite pe "castelanul său din Cetatea de Baltă ca să asiste în numele dînsului
la i ntroducerea Universităţii Săseşti în posesiunea Făgăraşului şi Amla
şului"80.
Ioan Gereb de Vingard protestează în 1469 împotriva acestei hotărîri
regale şi-i cere regelui Matei Corvin să-i întărească districtul Făgăraşului
pe care i-l conferise mai înainte�1•
Ţinutul Făgăraşului rămîne însă în stăpînirea saşilor, căci in 1472
Matei C orvin le întăreşte donaţiunea: " .. .luînd în considerare şi pagubele
pe care le-au suferit ei din partea mai multor români, vroind să le arăt bu -

74

Ibidem

75 D. Onciul, opo cit., p. 140
76 Mo Constantinescu, C. Daicoviciu, St. Pascu, op. cit., p. 622
77 D. Onciul, op. cit., p. 141 ; A. Bunea, opo cit. p o 33
78 1. Puşcariu, Fragmente istorice, IV, Sibiu, 1907, po 67
79 Idem, p. 69 : ,.. . . s-a stabilit . . . ca noi sau regii care ne vor fi urmaşi, nu
vom putea . . . să instrăinăm . . . provinciile Făgăraş, Amlaş, şi Rodna cu
apartenenţele lor ci, numitele districte se vor ţine . o o intotdeauna vizibil
şi disponibil in miinile regale, că oricind va fi necesar descălecarea unui
voived muntean sau moldovean, aceasta să fie posibilă pentru a putea
asigura frica sau redobindirea acelor părţi" .
80 Idem, p. 66
81 Idem, p. 67
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năvoinţa noastră... de rege, să li se fie îngăduit ca districtul numit Făgăraş
şi posesiunea numită Amlaş să treacă sub stăpînirea paşnică a acestora, ce
tăţeni şi oaspeţi saşi, prin a n oastră veche donaţiune şi prin confirmarea
faptelor mai sus amintite "82. Rerultă din acest document că românii din
Ţara Făgăraşului nu vedeau cu ochi buni stăpînirea saşilor ; pagubele amin
tite în documentul menţionat mai sus au fost înfăţişate "din partea acestor
cetăţeni (saşi) care fuseseră atăcaţi de tîlharii români... şi au răspîndit groa
z ă. . "83.
.

Se pare că stăpînirea Universităţii Săseşti asupra Ţării Făgăraşului
nu a durat mult, deoarece in 1473 aflăm că Radu cel Frumos (1 462-1475),
care se intitula la acea dată "domn a toată ţara Ungrovlahiei şi a părţilor
de peste munţi, Amlaşului şi Făgăraşului herzeg", face o donaţie in Ţara
Făgăraşului şi anume întăreşte "jupanului Stoica Naneş şi vărului lui, Ta
tomir şi nepotului... Manea, ca să le fie lor satele anume : jumătate din Bît
lani şi Rîuşorul tot şi Copăcelul tot şi la Voila jumătate şi Ucea toată, Po
rumbacul de Jos jumătate... şi în Săşciori şi muntele să le fie ocină şi de

ohabă" St. .

O serie de studii care se referă la pierderea feudelor ardelene, Am

laşul şi Făgăraşul, de către domnii Ţării Româneşti, au admis că ele au fost
pierdute definitiv pentru Ţara Românească în vremea lui Vlad Ţepeş85.
Este adevărat că la sfîrşitul domniei lui Vlad Ţepeş, feudele au fost reluate
de rege şi au fost date lui Ioan Gereb de Vingard şi apoi Universităţii Să
seşti aşa cum am arătat mai sus, dar ele au ajuns din nou în posesia dom
nilor Ţării Româneşti, aşa cum rezultă din documentul din 1 473.

La 25 februarie 1476 Laiotă Basarab, domnul Ţării R omâneşti scrie
"înţelepţilor şi prevăzătorilor bărbaţi, primarului, juzilor, juraţilor şi sena
torilor oraşului Sibiu" cu care era prieten, plîngîndu-se "de supărările ce
le fac sibienii oamenilor săi din Făgăraş", arătînd că "acestea nu vor duce
la sfîrşit bun" 86 iar la 8 mai 1476, acelaşi voievod întăreşte unor boieri ai
săi din Ţara Făgăraşului, Şerban şi Aldea, jumătate din satul Şinca, părţi
din alte sate, munţi şi ţigani87. Ultimul act cunoscut, ca dat de Laiotă Ba·
82 Idem, p. 69
83 Ibidem.

Documenta Romaniae Historica, B.Ţ.R., I. Buc., 1966, p. 239
85 D. Onciul, Titlul lui Mircea cel Bătrîn şi posesiunile lui, Amlaşul şi Făgăra
şul, in "Convorbiri Literare, XXXVI, 1902, p. 229 ; A. Bunea, op. cit., p. 32 ; C. C.
Giurescu, op. cit., p. 1 1 2
85 E. Hurmuzaki, Documente privitoare l a Istoria Românilor,
XV, 1 (1358IYI

1600), Buc., 1911, p. 87
87 P. P. Panaitescu şi D. Mioc, op. cit., p. 255
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sarab în legătură cu Făgăraşul este din 147788. După această dată se pare
că posesiunea Făgăraşului este retrasă domnului Ţării Româneşti, căci în

1478 Basarab Ţepeluş (1477-1 481) le scrie braşovenilor, din Tîrgovişte :
" ... vă rugăm ... pe domnia voastră cum veţi auzi de sosirea ambasadorilor
majestăţii regale să-i rugaţi cu demnitate pe dînşii să binevoiască a ne
atribui nouă ... Arnlaşul şi Făgăraşul"89•
Făgăraşul a fost conferit de regele ungar boierului Udrişte90 în pose
sia căruia a fost pînă la 1483, căci cu data de

9 februarie 1483 tezaurul re

gal încunoştiinţează pe sibieni că regele le-a conft;!rit districtul Făgăraşu
lui9 1 , iar la 1 6 noiembrie 1483 Matei Corvin însuşi se adresează făgărăşeni
lor, punîndu-i în cunoştinţa acestei conferiri : "în mod sigur am fost in
format că vestitul Ud rişte care a deţinut din voinţa noastră cel district de
cităva vreme a decedat în aceste zile. De aceea noi am dat . . . acel district
credincioşilor noştri saxoni din cele şapte scaune saxone" 92.
După unii autori, Făgăraşul, conferit Universităţii Săseşti în 1483, ar
fi stat sub stăpînirea acesteia pînă în 1 50393• Totuşi la 25 septembrie 1 498
Radu cel Mare (1 495-1 508) face o donaţie în Ţara Făgăraşului ş i anume
întăreşte lui Manea stratornic şi fratelui său Stan, ocina Perşani, pentru
că "le este veche şi dreaptă ocină"9".
Credem că Radu cel Mare a stăpînit ducatul Făgăraş actul din 1 498
menţionat m a i s u s fiind ultimul act d e danie cunoscut, c a d a t d e domnii
Ţării Româneşti. După această dată probabil că domnii munteni nu au re
căpătat Făgăraşul, căci în 1 503 aflăm că Radu, voievodu l Ţării Româneşti
cere de la regele Ungariei, Vladislav, prin mijlocirea regelui Poloniei ca
să-i restituie ducatul Amlaşului şi Făgăra.şu1ui95 şi tot în acelaşi an, la 27
septembrie, se menţionează într-un d ocument dat de regele Vladislav, că
districtul Făgăraş a fost dat înainte magnificului Petre Gereb, p�atinul
regal al Ungariei "şi că acesta l-a dăruit fiind încă în viaţă episcopului Si
gismund de Pecs în posesia căruia se afla în 1 503, de la care regele V1adis1av îl transferă şi îl restituie . . . sub titlul unei donaţiuni noi... amintitului
.JI'aş Sibiu şi celor şapte scaune"96•
88

89

90

E. Hurmuzaki, op. cit., p. 96

Ibidem, p. 99

D. Prodan, op. cit., p. 163 ; A. Bunea, op. cit., p. 23
Prodan, op. cit., p. 1 63

9 1 D.

92 E. Hurmuzaki, op. cit, p. 122
93 A. Bunea, op. cit., p. 34
!Jt, P. P. Panaitescu şi D. Mioc, op. cit., p. 468
95 1 . Puşcariu, op. cit., p. 72-74
96 E. Hurmuzaki. op. cit., p. 161, 162
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Ducatul Făgăraş deşi pierdut definitiv în 1 498 pentru domnii Ţării
Româneşti, după cum atestă actele ulterioare mai sus menţionate, continuă
să figureze şi după aceasta încă mult timp în titlul domnilor Ţării Româ
neşti în secolul al XVI-lea şi chiar în secolul al XVII-lea97, reamintind un
drept şi o stăpînire.
Domnii Ţării Româneşti, socotindu-se stăpînii de drept ai acestui ţi
nut făgărăşan, ridică mereu pretenţii asupra lui şi după aceea.

In

150 3

R adu cel Mare cerea d e l a regele ungar, prin intermediul regelui polon,
Făgăraşul şi Amlaşul ca pe n işte bunuri ale sale strămoşeşti şi părinteşti98,

el însuşi intitulîndu-5e la sfîrşitul scrisorii , ,Radu Dei Gracia dux de Amlaş
et Fogaras ... que transalpinensis"99.
Deşi a încetat de a mai fi în posesia domnilor munteni, Ţara Făgăra
şului a rămas şi după suprapunerea puterii regale ungare, ceea ce a fost
totdeauna, o "ţară" românească, cu instituţii româneşti, cu o "lege româ
nească" , care îşi păstrează mai departe chiar elementele de bază ale so
cietăţii româneşti din Ţara Românească.

DAS FOGARASCHER LAND UNTER DER HERRSCHAFT DER
FURSTEN DER WALACHEI
(Zusammenfass ung)
Das Fo garas c her Land lieg t nordlich der "3 iidkarpaten, wird im Wes
ten und Norden vom ALt begrenzt

und gegen Osten durch die Auslăufer

des Vacaria-Gebirges vom Burzenland abgetrennt, wăhrend der Kamm der
Siidkarpaten die Si.idgrenze dieses Gebietes bildet.
Die Verfasserin untersucht, die politi sche Geschidhte des Fog arscher
Landes im 14. und 15. Jahrhundert, ail.s die s es siebenbii,rgische Gebiet, das
von jcher von einer starken rumănischen Bcvolkerung bevohnt wurde,
bcgiinstigt durch die historischen ZeitumsUinde im

1 4.

Jahrhundert,

un ter die Herrschaft der Walachei gelangte. Dieser L ands t r ich wurde
in der ers te n Hi:illfte des 1 3. Jaihrh und erts von den Ungarn erobert, und
in spăterer Zeit verlichen die u nga�rische n Konige das Fog arascher Land

den Fi.irsten der Walachei als Herzogtum, mit der Bedingung, dafiir die
ungarische Oberhohei t anzuerkennen. Abel die Lehenstreue ko n nte ni aht
,

�7 D. Prodan, op. cit., p. 164
! 18 1. Puşcariu, op. cit., p. 7 2
99 Ibidem, p . 74
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werden ,
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da,
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das
.

Der

Lehensverha1tnis
Souzerăn erhob

grosse Ansprliche, wahrend die Flirsten der Walaahei nioht bereit waren,
fiir die ihnen verliehenen Lehensgiiter auf

Landes zu verzichrt en. So ist es

U nabhăngigkei t

die

ihres

zu verstehen, dass die ungarischen K6nige

das Fogans cher Land zei tweHig den Fiirsten der Walachei entzogen

und

amdere Vasaililen damit belehnten.
Trotzdem hat dieses Gebiet lange Zeit einen

tandteitl der Walachei

gebtldet Langer
.

erhiel t

intergrierenden Bes

sich

die

Bezeichnung

"Herzog von Fogarasch" im Titei der Flirsten der Wail.achei, da diese das
Fogal'aSCher Land als reahtm assi ges Erbe betrachteten und es auch nach
dem Verlust immer wieder beanspr uch ten

.

In de r Zeit der Herrschaft der Flirsten der W1311achei uber das Foga

rascher Land machten sie hier Schenkungen wie in ihrem eigenen Land.
Auch nach dem Ende der Herrschaft der Flirsten der Walachei und

der endgliltigen Besitzergreifung der ungarischen Konigsmacht, blieb das

Fogarascher Land was
,

es immer gewesen war, namlich ein rumanisohes

"Land" (ţară), mit rumarntschen

Verwaltungseinrichtungen und

mit ru

manischem Recht, wobei die gleichen gesellschaftllidhen Verhautnisse wie

in der Walachei bestanden.
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20 ianu arie

Fig. 2

Sigiliul reconstituit al lui Vladislav Vlaicu (După 1. Vîrtosu, Note şi discuţii
sigilografice, în Studii şi cercetări de numismatică" , III, Buc., 1960, p. 524).
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Fig. 3. Harta Ţării Făgăraşului cu localităţile menţionate in documente sec. XIV-XV.
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DIN CORESPONDENŢA INEDITA A LUI DAVID CORBEA CEAUŞUL

de ELENA IONESCU

In anul 1 960, la recomandarea Spătarului Mihail Cantacuzino, intra

slujba lui Constantin Brîncoveanu braşoveanul David Corbea Ceauşul 1•
fiul dascălului Ion Corbea de la Biserica Sf. Nicolae din Scheii Braşovului.
David Corbea se refugiase din Braşov în Ţara Românească împreună cu

în

fraţii săi, Teodor şi Matei, din cauza asupririi habsburgice, care se exer
cita atit pe plan economic, politic cit şi religios.
Intrat în slujba domnitorului, David Corbea Ceauşul va lucra la

domnească în calitate de traducător pentru mai multe limbi,
iar ulterior va desfăşura o bogată activitate politică şi diplomatică, mai

cancelaria

puţin oglindită în istoriografia noastră2•
David Corbea va fi şi un animator de seamă, al luptei românilor din
Transilvania şi în

special a celor din Braşov, împotriva unirii

ou

biserica

Romei3•
Activitatea diplomatică a braşoveanului Corbea va fi strins legată
de politica externă promovată de domnitorul Constarutin Brlncoveanu şi
de stolnicul Constantin Cantacuzino, şeful cancelariei domneşti şi anume,
lupta împotriva dominaţiei turceşti, oare devenise grea şi apăsătoare
pentru ţară4•
t P. P. Panaitescu, Influenţa polonă şi ru.sd asupra culturii române. Curs
universitar. 1935-1936, p. 61 1 ; G. G. Ardeleanu. Ştiri privitoare la istori4 Ţărilor
Române în corespondenţa împăratului Rusiei Petru I, în Studii şi Cercetări de istorie
medie, vol. 1, 1959, p. 213, doc. nr. LXXX.
2 Vezi Gh. Georgescu Buzău, Un diplom4t român la Moscova la începutul seco
lului al XVIII-lea: David Corbea Ceauşul, în Relaţii româno-ruse în trecut. Studii şi
conferinţe, 1957 . p. 42-62 ; V. Cîndea, Diplomaţie românească sub Constantin Brînco
veanu, fn Pagini din trecutul diplomaţiei româneşti. Editura politică 1966.
3 Dr. Sterie Stinghe, Documente privitoare la trecutul românilor din Schei
vol. 1, p. 5, 19, 20, 27, 28.
4 Vezi C. Şerban, Constantin Brîncoveanu, Bucureşti, 1969, Gh. Bezviconi
Contribuţii la istori4 relaţiilor româno-ruse, Bucureşti, 1962.
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Cunoscînd bine situaţia, politica externă, domnitorul cît şi Stolnicul
'i-au dat seama că în lupta împotriva jugului turcesc Ţara Românească,
cît şi restul popoarelor mici din Balcani, au nevoie de alianţa unei ţări
puternice europene care să fie în conflict cu Poarta, şi din partea căreia
să primească ajutor politic şi militar, necesar în organizarea luptei antiotomane.
La sfîrşitul secolului al XVII-lea şi începutul celui următor, paralel
cu continua qecădere a Imperiului otoman, Austria cît şi Rusia începuseră
să joace un rol important în politica Europei răsăritene, Ţara Româ
nească a căutat să se orienteze spre o alianţă cu Austria. fiind atrasă de
succesele obţinute de aceasta în războaiele purtate împotriva Turciei. Dar
anexarea Transilvaniei în 1 6 9 1 , cît şi consfinţirea cuceririlor Austriei în
bazinul mijlociu al Dunării prin pacea de la Carlovitz (1 699), au desvăluit
adevărata faţă a politicii austriece : tendinţa de anexare a noi teritorii,
inclusiv Ţara Românească şi Moldova5• Aceleaşi tendinţe anexioniste pe
seama ţărilor române s-au manifestat şi din partea Poloniei în perioada
războaielor antiotomane deslănţuite de puterile europene care făceau par
te din Liga sfîntă6.
In această conjunctură, Constantin Brîncoveanu se orientează spre
Rusia, stabilind cu ea, în 1 697, legături secrete permanente prin comisul
Gheorghe Castriot, trimis în acest scop la Moscova7• Această orientare a
Ţării Româneşti spre Rusia a promovat-o şi Şerban Cantacuzino, în ultimii
săi ani de domnie8.
Calităţile de iscusit diplomat de care a dat dovadă David Corbea în
decursul activităţii desfăşurată în slujba lui Constantin Brîncoveanu, îl
vor determina pe domnitor să-1 trimită pe Ceauş în Rusia, în anul 1 702.
însoţit de fratele său Matei şi de doi ofiţeri din garda domrne ască9.
Prin mijlocirea lui Corbea, care avea să înlocuiască la Moscova pe
primul rezident permanent muntean Panaiot din Rodos numit in 1 700 10,
urmau să fie ţinute în mare taină, legăturile secrete dintre cele două ţări .
5 Istoria României, vol. III, Bucureşti, 1964, p. 208.
6 N. Iorga, Rivalitatea polono-austriacă şi orientarea politică a ţărilor române

la sfîrşitul secolului :XVII. Cluj, 1933.
7 L. E. Gemianova, Stabilirea legăturilor diplomatice permanente intre 'fara
Românească şi Rusia, la sfîrşitul secolului al :XVII-lea şi începutul secolului al
:XVIII-lea, în Romanoslavica, V, Istorie, Bucureşti, 1962.
8 Vezi Dan Pleşia, Noi contribuţii la cunoaşterea legăturilor dintre Rusia şi
'fara Românească în veacul al :XVII-lea. în "B.O.R" , LXXXI (1963), nr. �10.

9 Al. A. C. Sturdza, Constantin Brincoveanu, vol II, Paris, 1915, p. 27-34, do
cumentele nr. 14-2 2 ; N. Iorga, Viaţa şi domnia lui Constantin Vodă Brincoveanu,
Bucureşti, 1914, p. 124.
10 Biblioteca Academiei Republicii S. R., Serv. mss. iş doc., mss. românesc,
TU'. 5216, p. 29.
.
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La Moscova Corbea avea ca primă misiune să informeze guvernul
rus că Ţara Românească şi popoarele din sudul Dunării asuprite de turci,
sînt pregătite să declanşeze o acţiune comună antiotomană, acţiune reali
zabilă numai cu sprijinul Rusiei1 1•
Plecînd în Rusia David Corbea primea o misiune de mare încredere
şi răspundere, care implica riscuri foart e mari, atît pentru d omnitor

cît

şi pentru Ceauş, Nu trebuie să uităm că în această perioadă Ţara Româ
nească fiind vasală Imperiului otoman , nu puteau să desf�oare o politică
externă de sine stătătoare; să întreţină relaţii c u ţările vecine şi în special
cu Rusia şi Austria, care erau în raporturi încordate cu Poarta. Orice
bănuială, cît de mică din partea turcilor, ar fi însemn at noi prejudicii
pentru ţară cît şi pentru domnitor.
David Corbea va sta în Rusia pînă în ianuarie 1 705, cînd la insisten

ţele domnitorului Constantin Brîncovean u pe lîngă Petru 1, este rechemat

în Ţara Românească. Se pare că domnul se temea, totuşi, ca turcii să nu

afle d e prezenţa Ceauşului la Moscova.
După plecarea lui David Corbea, cancelaria lui Petru 1 va face nenu
mărate demersuri pe lîngă Constantin Brîncoveanu ca Ceauşul să fie
trimis din nou în Rusia . Domnul va aproba plecarea abia în anul 1 70 7 .
Brîncoveanu caută să scuze această întîrziere faţă d e Petru 1 , scriindu-i

că , "nu trebuie atribuită neglijenţei sau unei rele voinţe, ci împrejurărilor
nenorocite, care m-au împiedicat prin diferite încurcături, pricinuite de
duşmanii mei ! " 12 •
Revenind în Rusia, David Corbea , prin patenta imperială din 20
aprilie 1 707, va fi numit "Consilier de curte" 13 , făcînd parte totodată din
corpul diplomatic imperial. Activitatea lui David

Corbea va fi însă de

scurtă durată. In timp ce se rein toarce în Rusia, din Ungaria, dintr-o
misiune pe care o avusese pe lîngă Francisc Rakoczi, din partea lui Petru 1,
moare la Varşovia la 1 1 august 1 70 7 . Corpul său va fi transportat la Kiev
şi înmormîntat cu mare cinste la Lavra Pecerska14.
In perioada cît a stat în Rusia. David Corbea a întreţinut o bogată
cr re�pondenţă

cu

Constantin Brîncoveanu,

cu fraţii

Cantacuzino şi

în

special cu Stolnicul Constantin Cantacuzino, cu patriarhul Ierusalimului
şi, b; neînţeles, cu c ancelarul F. A. C olovin prin intermediul căruia ţ' nea
de fapt l egătura cu Petru J15 •

1 1 L. E. Semenova . op. cit., p. 40.
12
Al. A. E. Sturdza, op. cit., p. 159 d oc
13 G. G. Ardeleanu, op. cit., p. 20!:1.
tt, G. Georgescu-Buzău, op. cit., p. 8 1 --·8 .
'�' O parte din cores::>ondenţă a
''
n . ·. ; . Ardeleanu. o p . c i t. . . vezi şi C. Şer
��>! . icului Constr1.tin Can to.cuzino, în

nr. 1 64.
.
, u :Jlicat'l î:l : Al. (:. Stur iza. Jp. cit . •
J l l tibuţ.e l .L r_ /cr ;::n·;u! t:.JI',� u
n.ţei
:rx
· �16 1 . •r. 4
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In arhiva Institutului de istorie al Aoodemiei de Ştiinţe a U.R.S.S.,
filiala Leningrad, se păstrează o parte din corespondenţa inedită a lui
David Corbea cu cancelarul F. A. Golovin şi a Stolnicului Cantacuzino
către David Corbea 16• Fondul respectiv conţine şi scrisori inedite ale dom
nitorului Constantin Brincoveanu, Spătarului Niculaie Milescu şi patriarhului Ierusalimului Dositei către cancelarul F. A. Golovin.
Scrisorile lui David Corbea către Oa.ncelarul F. A. Golovin sînt din
anul 1 703, lunile aprilie-octombrie şi sint scrise în limba rusă.
In fondul K 11 5 nu s-au găsit scrisori ale lui Davi d Corbea către
F. A. Golovin pentru întreaga perioadă a primei şederi a lui David Corbea
in Rusia (septembrie 1 7 02 - ianuarie 1 705), respectiv din anul 1 702 şi nici

din anii 1 704-1 705. De asemenea nu s-a găsit nici o scrisoare din a doua
perioadă ( 1 70 7 ) .
Neavînd posibilitatea să dispunem de întreaga corespondenţă a lui
David Corbea către F. A. Golovjn ne limităm să prezentăm numai mate
rialul semnalat.
Studiul celor 1 6 scrisori ne relevă, în primul rînd, activitatea con
cretă desfăşurată la Moscova de David Corbea în oalitate de trimis al lui
Constantin Brîncoveanu pe lîngă Petru I. aducind unele precizări care
completează datele sale biografice . Materialul conţine referiri directe
asupra modului în care emu realizate legăturile Ceauşului cu Can
celaria Ţării Româneşti, respectirv cu domnul Constantin Brîncoveanu,
Constantin Cantacuzino cit şi cu F. A. G olovin . Se găsesc de asemenea
ştiri de epocă legate de evenimente din Ţara Românească.
Prin ştirile pe care le conţine corespondenţa lui David Corbea cu
F. A. Golovin oferă cercetătorului posibiJitatea s-o folosească ca izvor în
studierea istoriej patriei şi în special pentru domnia lui C. Brîncorveanu.
De altfel, această corespondenţă este ·legată direct de scrisorile lui
C. Cantacuzino adresate Ceauşului, materialul completîndu-se şi între
gindu-se reciproc.
Felul în care erau realizate legăturile lui David Corbea eu domnul,
cît şj ru Stolnicul scot în evidenţă unele aspecte concrete din activitatea
Cancelariei domn�ti a Ţării Româneşti din vremea lui C. Brîncoveanu,
cit şi sardnile ce-i reveneau în Rusia in acest sens Ceauşului.
Astfel, din amiliza materialului prezentat rezultă că intreaga cores
pondenţă pe care o pcimea David Corbea din Ţara Românească de la
16 Arhiva Institutului de istorie al Academiei de Ştiinţe a U.R.S.S., filiala Le
ningr3.d, fondul relaţii diplomatice, sec. al XVII'I-lea, colecţia manuscrise, K. 1 15.
unitatea de păstrare 1 .184.
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C. Brîncoveanu sau de la C. Cantacuzino era cifrată . Desigur, cifrarea
corespondenţei expediată în Rusia era o măsură de precauţie, pe deplin
justificată întrucît conţinutul ei trebuia să rămînă strict secret, in eventualitatea cînd scrisorHe ar fi fost interceptate de dwşman. Distanţa foarte
p e care trebuiau s-o parcurgă olacii de la Bucureşti la Moscova
mare
şi invers, implica numeroase riscuri şi primejdii. Acelaşi procedeu se folo
sea şi pentru corespondenţa trimisă către patriarhul IerusaHrnului sau
către ambasadorul P. A. Tolstoi la Poartă. Mai ales că turcii - după afir
m aţiile Spătarului Niculaie Milescu - "îndemnaţi de

nu

se

ştie

·

cine,

controlau deseori poşta între Adrianopol .şi Ţara Românea·scă" 17•
Cifrul folosit in corespondenţa cu David Corbea de către cancelaria
Ţării Româneşti, era cel pe care-I folosea şi Gheorghe Castrio t şi care,
probabil, rămăsese încă din perioada cind acesta fusese reprezentantul lui
Brîncoveanu pe lîngă Petru I. Intre timp, determinat de

schimba

·necesitatea de a

acest cifru, C. Cantacuzino îl roagă pe David Corbea să ceară lui

F. A. Golovin să întocmească un nou cifru, care să-i fie trimis in Ţară,
printr-un om de mare încredere şi anume prin Teodor Corbea, fratele
Ceau.şulrui 18•
Corespondenţa din Ţara Românească era expediată lui Davjd Corbea
prin oameni de credinţă, prin "olaci", sau prin stegarul personal a lui
Corbea, Mihail, care venea anume din partea acestuia19 , prin Ilie Voloşe
nin , cur.ierul hatmanului Mazepa, cît şi prin Mihaiil, tă·lmaciul aceluiaşi
Mazepa20. Chiar şi fraţii Ceauşului, Teodor logofătul şi Matei, înd eplineau

acest serviciu în cazuri speciale.
Unele veşti importante erau d e multe ori încredânţate olacilor pentru
a fi spuse verbal, sau cum se exprimă Ceauşul "din gură " .
L a Moscova, corespondenţa era �nmînată personal lui David Corbea.

Din relatările acestuia către F. A. G olvin rezultă că scrisorile pînă ajun
geau la Posolski Prikaz, treceau prin mai multe operaţii, oare erau efec
tuate chiar de David Corbea . In primul rînd, acesta descifra scrisorile
primite, apoi le transcria în limba română şi, în s:flirşit, le traducea din
limba română în limba rusă, CeauşuJ făcea această ultimă operaţie cu
ajutorul spătarului Niculai.e Milescu21 , care era şef al corpului de inter
preti de pe lingă Posolski Prikaz.
17 Arhiva, fondul, colecţie şi unitatea de păstrate citate, fila 100.
18 ldem , fila 57 (Scrisoarea lui C. Cantacuzino către David Corbea din 16
iui:e 1703).
19 Ibidem, fila 22.
20 Ibidem, filele 45 şi 103.
21 Ibidem, filele 35 şi 88.
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Corespondenţa pe care o primea David Corbea din partea cancela
riei ruseşti, respectiv de la F. A. Golvin, pentru C. Brî.ncoveanu sau C .
Cantacuzino era scrisă în limba rusă. Ş i această corespondenţă era tra
dusă din

limba rusă

în

limba română,

tot

cu

ajutorul

spătarului

N.

Milescu şi apoi bineînţeles urma cifrarea ei 22 .
Dacă corespondenţa trecea prin operaţiile

arătate mai

sus, putem

trage concluzia că în arhivele din U.R.S.S. se află atît scrisorile cifrate,
cît şi transcrierile în limba română, făcute de David Corbea. Concluzia
noastră este susţinută şi de faptul că in fondul K

i l4

cercetat s-a găsit

o scrisoare cifrată, cît şi o scrisoare în limba romînă cu litere chirilice23 •
Rămîne ca o sarcină pentru

istorici ca acest

material să

fie căutat

în

continuare şi cercetat.
Din scrisoarea lui David Corbea către F. A. Golovin, din 3 mai 1 703,
aflăm că la Bucureşti veniseră meşteri corăbieri din Veneţia şi Moreea,
dintre care unul era "desăvîrşit în facerea corăbiilor şi a altor vase de tot
felul"2". Ceauşul

avînd

în vedere preocupările

lui Petru I de a crea

o

flotă puternică, îl anunţă pe F. A. Golovin că a intervenit pe lîngă C .
Cantacuzino c a acesta s ă intre în legătură c u meşterii

şi s ă caute să-i

determine să vină în Rusia. Corbea insistă pe lîngă Stolnic să facă acest
lucru, căci

după

cîte

ştia el de

la Castriot, meşterii intenţionau să

meargă la Ţarigrad şi nu să vină la Moscova25 •
Constantin

Cantacuzino

reuşeşte să-i

convingă

pe meşterii

coră

bieri să meargă în Rusia şi cu mare precauţie, ca turcii să nu prindă de
veste, aceştia, sînt ajutaţi să plece din Bucureşti, dîndu-li-se şi călăuză,
unii pe la Braşov, iar alţii prin Moldova.
Prin scrisoarea din 3 1 mai 1 703, F. A. Golovirn

este

informat d e

Corbea că meşterii solicitaţi au sosit la Moscova, însoţiţi fiind de grecul
Paraskiva, de unde urmează să fie trimişi la Voronej . Totodată Ceauşul
ţine să arte că la Bucureşti n-a mai găsit nici un meşter26 •
In mod deosebit ne-ar fi interesat să aflăm dacă meşterii corăbieri
au fost chemaţi anume în Ţara Românească de către Constantin Brînco22 Ibidem, filel e 38, 40 şi 85.
23 lb.dem , filele 86-96 (Este vorba de scriso3.rea lui Constantin Cantacuzino
către David Corbea din 24 iunie 1703. In registrul scrisorii se specifică că scri
soarea a fost "scoasă din c.fru".
24 Ibidem, fila 23
25 Ibidem, fila 24
26 Ibidem, fila 31

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

DIN CORESPONDENŢA INEDITA A LUI DAVID CORBEA CEAUŞUL
veanu şi

în

ce măsură

domnul

era preocupat

69

de asemenea probleme.

In corespondenţa prezentată nu găsim însă referiri din care să putem trage
anumite concluzii în acest sens.
In anul

1 703 Constantin

Brîncoveanu este

chemat la Poarta oto

mană, de către marele vizir Romi-Mehmed. Ajuns la Adrianopol domnul
Ţării Româneşti este preocupat în primul rînd, să obţină menţinerea sa
în scaunul
împrejurări,
acţiunile

domniei

şi

reîntoarce�ea cu bine în

destul

de

grele, Brîncoveanu

turcilor

pe

ţară. Totuşi

caută

să afle

în aceste

ştiri

plan extern. Din surse demne de crezut

despre
domnul

află că turcii se pregătesc să trimită la Petru I un sol, cu rang de mus
tafarak-adov, pe nume Navali Mustafa cu firman din partea sultanului27•
Constantin

Brîncoveanu

folosind

relaţiile

sale

în

lumea marilor

demnitari turd, care nu excludeau nici sume mari de bani, iar în această
direcţie dărnicia lui "Iov bogatul " 28 era recunoscută, cît şi prietenia cu
patriarhul Ierusalimului, reuşeşte s ă afle care este scopul soliei lui Na
vali Mustafa. Mai mult, obţine chiar o copie fidelă după firmanul sul
tanului care va

fi

tradusă din

turceşte

în greceşte şi

apoi cifrată, în

cifrul lui Castriot29•
Reintors cu bine de

la Poartă

în scaunul

domniei

C-tin

Brînoo

vean u expediază copia după firmanul sultanului lui David, prin fratele
acestuia, Teodor.
Fiind în posesia ei, Ceauşul îl înştiinţează pe F. A. Golovin, la 1 3
aug ust 1 7 03, că-i trimite această copie, împreună cu alte scrisori primite
din partea domnului său30.
Astfel , Petru I, datorită info�maţiilor primite din partea lui Con
stantin Brîncoveanu prin

intermediul

lui

David a

luat

cunoştinţă

de

scopul soliei cît şi de conţinutul firmanului trimis de sultan înainte ca
Navali Mustafa să ajungă la Moscova. Guvernul rus a avut răgazul ne
cesar ca să pregătească tratativele care urmau să fie duse cu solul turc,
cît şi primirea acestuia.
Vestea că Navali Mustafa va veni

în Rusia îl

nelinişteşte, dar îl

şi preocupă pe David Corbea. El se gîndeşte că ar fi bine, ca măsură de
precauţie, să plece din Moscova în perioada cît solul turc va sta in acest
oraş. In acest sens, îi scrie

lui

F. A . Golovin şi-1

roagă să-i

27 Ibidem, fila 66
28 I b idem, fila 91
29 I bidam, fila 67
30 Ibidem, fila 99
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loc mai ferit sau intr-un sat, sau intr-o mănăstire, unde să poată să locu
iască liniştit, fără să fie in pericol pînă cînd va pleca Navali Mustafa31•
Grija pe care David Corbea o manifestă ca prezenţă cît şi

activi

tatea sa în Rusia să fie cit mai tainice este pe deplin jus tificată. Ceauşul
doreşte ca şi relaţHle sale cu F. A. Golovin să fie

cît

mai directe cu

acesta.
Primind corespondenţla în limba greacă. din partea cancelariei ru
ii solicită lui Golovin ca pe viitor să nu mai primească

seşti, Corbea

scrisori în această limbă, căci după cum afirmă el însll'şi, nu ştia nici
să vorbească şi nici să citească în greceşte şi nici prea dornic de gre
ceşte nu era32• De altfel Ceauşul motivează această cerere şi prin faptul
că el nu are relaţii cu greci, decît foarte rar. Poate, pornind de la acest
considerent, Corbea crede că nu e
poartă cu F. A. Golovin să se
cere cancelarului ca "în

bine ca în corespondenţa pe care o

folosească mai

multe limbi şi ca atare

treburile lor de taină" să fie întrebuinţate nu

mai româna şi rusa33.
David, cum relatează el însuşi, nu ştia nici rusa perfect, totuşi pre
feră această limbă căci el lucra in permanenţă cu

spătarul Nicolae Milescu

care cunoştea bine limba rusă.
Deşi

în această perioadă

învăţatul

moldovean era

în slujba

lui

Petru 1, totuşi acesta colaborează direct cu Ceauşul - colaborare ates
tată scrisoare de scrisoare - şi este la curent cu toate acţiunile legate
de Ţara

Românească şi Moldova.

Studiul corespondenţei lui David Corbea cu cancelarul F. A. GoJ.o
vin relevă că serviciile aduse de Constantin Brincoveanu şi Constantin
Cantacuzino guvernului rus au fost de mare importanţă pentru acesta,
in special cele legate de relaţiile Rusiei cu Imperiul otoman şi cu ţările
creştine subjugate.
Prezentînd probleme

legate de

istoria patriei

noastre,

cit şi

de

istorie universală, această corespondenţă poate servi ca i zvor de infor
mare atît pentru istoricii şi cercetătorii noştri cît şi pentru cei străini
care studiază epoca respectivă.
Ca atare se impune necesitatefl de a avea strînsă într-un volum
întreaga corespondenţă a lui David Corbea Ceauşul.
31 Ibidem, fila 69
32 l'bidem, fila 32
33 Ibidem, fila 33
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ANEXE

1.
1703, aprilie 6, Moscova
David Corbea expediazăz cancelarului F. A. Golovin scrisorile primite din Mun
tenia, îl anunţă că P. A. Tolstoi n-a primit încă banii solicitaţi şi cere răspuns in
legătură cu rămînerea sa la Moscova.
Milostive doamne Feodor Alekseevici,.
Omul meu, Constantin, ce a fost trimis la noi din poruncă, s-a inapoiat acum
şi mi-a adus mie răspuns la tot ce am scris . Scrisorile le trimit pe toate la domnia
d umitale cu acelaşi Constantin, şi din ele domnia d umitale vei binevoi să înţelegi totul.
Iar banii, ce aţi scris să fie daţi răzădentului de acolot, stareţul 2, şi omul ce a
fost trimis, n-au ajuns încă pînă la acea vreme, din pricină că acolo a fost mare tul
burare intre cazaci şi polonezi, şi drumurile au fost închise toate, şi de aceea au zăbo
vit. Ei au fost întîmpinaţi lîngă Nistru, şi nădăjduiesc că au şi ajuns de mult. De indată
ce noi vom avea răspuns intocmai că acel lucru s-a făcut, eu ce să fac, să vin singur
acolo la marele împărat3 sau să aştept aici porunca marelui împărat ?
Iar ce voi binevoi să intrebi pe acel om Constantin, el ţie, doamne, îţi va spune
amănunţit ce li s-a poruncit lui acolo să-ţi spună din gură. Şi ce vei binevoi tu să
intrebi, el va spune totul domniei tale .
Rog pe domnai ta să-mi daţi răspuns intocmai la tot ce scriu, dacă să mai
rămînă sau nu pînă la venirea marelui ţar, căci trebuie să ştiu, căci imi scriu mie
din Ţara Munteniei să ştiu aceasta intocmai .
Şi cu aceasta, Dumnezeu să aibă în pază pe domnia ta. Scrisă la Moscova,
1703, aprilie 6.
Iar dacă vei binevoi a porunci să trimitem iarăşi pe cineva cu treabă la dom
nul meu,4 eu voi pregăti .
Plecată sluga dumitale
David Corbea Ceauşul
Arhiva Institutului de istorie al Academiei de Ştiinţe a U.R.S.S. Filiala Leningrad,
Fondul Relaţii Diplomatice, secolul al XVIII-lea, Colecţia manuscrise (K-115), uni
tatea de păstrare 1 184, fila 16.
In limba rusă
II.
1703, aprilie 19, Moscova .
David Corbea anunţă pe cancelarul F . A . Golovin că a primit scrisoarea car
dinalului L. Kollonick către mitropolitul Ţării Româneşti, cu cuvinte de ocară la
adresa ,.intreaii noastre credinţe creştineşti" , şi scrisoarea acestuia către cardinal.
Milostive doamne Feodor Alekseevici,
Dumnezeu să te ocrotească cu toţi ai tA.i. .
Inainte de toate, am scris înălţimii tale, prin omul meu, că domnul meu a tri
mis două scrisori in latineşte, ca eu să le fac cunoscute aici marelui impărat. Una
din scrisori, în latineşte, este din Viena, de la cardinalul cezarului A. Kolonici5 către
1 Tolstoi Piotr Andreevici, ambasador permanent al Rusiei în Turcia ( 1 702-1714)
2 Este vorba de Paisie, stareţul Mănăstirii Cozia din Ţara Românească, care ve
nise la Moscova în decembrie 1102. Vezi Biblioteca Academiei R. S. România, Serv.
dcom.s,s. şi doc., 5216.
3 Petru I ţar al Rusiei (1682-1725).
" Constantin Brîncoveanu, domn al Ţării Româneşti (1688-1 7-14).
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mitropolitul nostru,6 c u ocară împotriva l u i , a înaltului patriarh7 şi a întregii n oastre
credinţe creştineşti. Cealaltă scrisoare este răspunsul mitropolitului nostru către acest
cardinal, în care îl ruşinează mult_
Le-au trimis de aceea aici, ca să vadă cum este ocărită de catolici sfînta noastră
credinţă . Nu le-au trimis atunci, căci tălmăcirea lor nu era gata.
Aşteptăm in fiece ceas veşti din ţara noastră şi indată ce vor veni, vom înştiinţa
pe înălţimea dumitale despre tot.
Rog pe înălţimea ta să-mi răspunzi la tot ce-am scris înainte prin omul meu
Şi cu aceasta, Dumnezeu să te aibă în paza lui .
Scrisă la Moscova, 1 70i3, aprilie 19.
Plecată sluga dumitale
David Ceauşul
Fila 2 1 , în limba rusă.
III.

1700, mai 3, (Moscova).
David Corbea anunţă p e cancelarul F. A. Golovin c ă a expediat scrisoarea sa
lui Constantin Brîncoveanu, impreună cu o scrisoare personală "spre credinţă şi
ştiinţă" . l i relatează despre meşterii corăbieri veniţi din insula Chios la Bucureşti,
şi ii solicită un spor de hrană .
Milostive doamne Feodor Alekseevici,
Sănătate bună
Constantin, trimis de mine, s-a intors aici in a opta zi de la pecarea de acolo
şi am primit prin el cinstita scrisoare a dumitale . Din ea am înţeles, înainte de
toate, că eşti sănătos, şi mulţumim cu bucurie Domnului . ln al doilea, că prin mij
locirea înălţimii dumitale, lucrurile mele au fost slobozite prin primărie fără vamăB.
Iar ce-ai poruncit în scrisoarea dumitale, cit şi în ţidule, potrivit poruncii tale,
am scris amănunţit tot luminatului meu domn.
De asemeni, această scrisoare a dumitale am tălmăcit-o împreună cu Nicolae
Spătarul, din ruseşte în limba română, iar din româneşte am cifrat-o Această scri
soare, împreună cu scrisoarea mea, le-am trimis domnului meu spre credinţă şi
ştiinţă .
Pe Constantin l-am oprit aici, la mine, din felurite pricini, şi am trimis cu
acele scrisori la domnul meu pe Mihail Ioan stegarul meu, care-i foarte priceput şi ho
tărît. Nădăjduiesc că călătoria lui se va sfîrşi repede şi cu reuşită, căci şi în Ucraina,
la Nejin, îl aşteaptă de mult doi cai ai săi, bine hrăniţi.
Socotesc. şi despre asta am scris şi la a i mei acolo, că voi locui aici, la Mos
cova, pînă va da Dumnezeu să se întoarcă cu bine şi fericire din campania militară
augustul şi atotstăpînitorul ţar împăratul. Iar atunci voi face după cum vor cere
treburile şi vremea .
Mă minunez numai că pînă acum nu este răspuns despre acei bani, despre care
s-a scris în două rînduri ca să se inmineze acolo solului9 , Aştept din ceas în ceas răs
puns de la ei şi in această treabă şi in alte treburi întîmplate in acele ţări . Socotesc

5 De fapt, Leopold Kollonick . 1 63 1 - 1 707, cardinal şi primat al Ungariei_
6 Teodosie Veştemeanu. mitropolit al Ţării Româneşti (1679-1709) .
7 Notara Dositei II, patriarh al Erusalimului sf. sec. al XVII-lea - 1707).
8 David Corbea trimisese în Ţara Românească nişte blănuri d e vulpi şi-1 rugase
cu acest prilej pe F. A. Golovin să intervină ca să i se acorde scutire de vamă. Vezi
Arhiva fondul, colecţia şi unitatea de păstrare citate, fila 27.
9 Petru I solicitase lui Constantin Brincoveanu, prin intermediul lui David
Corbea, să-i trimită lui P. A . Tolstoi la Constantinopol 10.000 de ruble, sub formă de
imprumut. Pentru această sumă, domnul Ţării Româneşti urma să primească din
visteria ţarului, la alegere, blănuri de samur sau bani in monedă rusească. Vezi
Arhiva cit_, fila 2 6 .
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că pricina acestei intirzieri sînt, mai cu seamă, certurile de la Nistru dintre cazaci
şi polonezi, cît şi Ţara Moldovei. ce noi o bănuim întotdeauna, pînă cînd Dumnezeu
va îndrepta aceasta, precum nădăjduim .
I ar cei 50 de efimiki10, ce Gheorghe Castriot al nostru le-a dat căpitanului
de marină ş i altora pentru hrană, i-am primit de la prikaz şi i-am trimis lui, prin
stegar.
Păcat numai că, acest căpitan grec îi spunea lui Nicolae S pătarul că au venit
împreună cu el l a B ucureşti doi greci din insula Chios, de unde-i de fel şi grecul
!ani Teodor, ce taie pădure in Voronej . Unul din ei era meşter desăvîrşit in facerea
corăbiilor şi altor vase de tot felul, celălalt era ajutorul lui, ştia să facă visle şi
alte lucruri mai mărunte. l nsă ei s-au încăpăţînat, precum au povestit şi Castriot,
şi acel căpitan, şiau spus că nu vor merge la Moscova. Ei voiesc să se întoarcă
înapoi, însă, nu ştiu din ce pricină, Castriot i-a zis in taină acelui căpitan că n u
vor f i lăsaţi s ă plece înapoi l a Ţarigrad 1 1, c i vor f i închişi acolo, unde nici soarele
nu-l vor vedea . Totuşi, am scris astăzi iarăşi acolo, lui Cantacuzino să caute să le
facă anumite făgăduieli şi să-i trimită aici, cu cine se cuvine.
Cutez să rog pe înălţimea dumitale să stăruiască ca să primesc adaos de hrană,
căci am poruncă să mai rămîn încă aici. In ţara noastră bem intotdeauna vin de
Rin, iar nu bere. Insă aici, bind bere, mi-e teamă să nu mă îngraş mai mult. Mă
bizui pe marea şi vechea bunătate a dumitale şi las totul l a judecata dumitale, căci
şi Castriot prime mai mult ca mine.
Scrisorile scrise către solul vostru au fost trimise prin Constantin . Aşijderea
şi scrisoarea de răspuns a înălţimii d umitale către domnul meu am primit-o cu toată
cinstea şi am inminat-o stegarului meu s-o dea cu grijă acolo .
. Cît despre Constantin, şi el este mulţumit destul de bunătatea împăratului. Şi
eu, la rindul meu, mulţumesc din suflet că cei din ţara noastră, cît şi noi, vom avea
pa rte intotdeauna de mila împăratului .
Rog din nou pe înălţimea dumitale să dai răspuns . Iar noi ce ştiri vom afla
de acolo, le vom trimite de indată .
Cu aceasta, Dumnezeu să binecuvinteze întotdeauna peste tot armele unsului
Domnului, ţarul, iar înălţiimi dumitale să-i prelungească viaţa, cu toate cele bune.

1 700, mai 3

David Ceauşul

Filele 22-23, în limba rusă.
IV.

1703, mai 9, Moscova.
David Corbea trimite cancelarului F. A. Golovin, prin Ilia curierul
nului, scrisorile primite de la Constantin Cantacuzino şi solicită veşti noi.

hatma

Milostive doamne Fe<>dor Alekseevici,
Venind din Bucureşti Ilie Românul, curierul hatmanului, mi-a adus scrisori
şi de la cîrmuitorul de acolo Constantin Cantacuzino, ce le-am tălmăcit cu Nicolae
Spătarul. Le trimit înălţimii dumitale tot prin Ilia, care le va inmina direct. Are
la el două teancuri de scrisori de la popa vostru din Odriu, ce sint trimise tot prin el
pentru cinstitele mîini ale dumitale
Te rog, doamne, să binevoie ti a-mi scrie şi mie niscai veşti plăcute, ca să le
pot împărtăşi şi la ai mei. In asemenea mare întristare, orice bucurie este min
giiere
·
Cit despre bani, dacă
i se va
întîmpla domnului vreo nenorocire, atunci
boierii noştri vor găsi, de bună seamă, aceşti bani şi-i vor da solului vostru şi vor
lua de la el o scrisoare ce o vor trimite neîntirziat la noi.

Ş

1 0 Efimok, monedă străină de argint care circula in Rusia în secolul al XVII-lea
·
Denumirea provine de la Joachimstaler.
oneda avea o greutate medie de 28 gr.

M

11 Denumirea slavă a Constantinopolului .
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Căci şi pe stareţul Paisie l-am trimis de la noi, şi l-am ţinut la noi anume,
ca să fie un om de cred�nţă prin care să ni se potă scrie.
Şi
cu aceasta, Dumnezeu să aibă în
întotdeauna a inălţimili dumitale plecată slugă,

pază

pe înălţimea

dumitale.

Rămîn

David Corbea
Scrisă la Moscova în 1703 mai 9, la amiază.
Dacă-mi porunceşti să scriu acolo, sint gata să implinesc porunca înălţimii
dumitale .
Fila 24, in Hmba rusă.

V.
David Corbea expediază cancelarului F. A. Golovin scrisorile primite de la
Constantin Cantacuzino şi solicită din nou veşti militare.
Luminate boier Feodor Alekseevici,
Bunul Dumnezeu să te aibă in pază,
Azi, mai 24, a venit de la hatman fratele lui Kinikseks şi mi-a adus scrisori
de la Cantacuzino, ce le-a trims hatmanul moldovean către dumnealui hatmanul
Mazepa. Hatmanul mi le-a trimis mie, iar eu, împreună cu Nicolae Spătarul, le-am
tălmăcit şi le trimit îndată înălţimii tale, prin poştă. Iar dacă vei binevoi să scrii
cărţi sau porunci, noi le vom trimite iarăşi neîntirziat, căci şi acum Cantacuzino
la trimis o scrisoare de la solul vostru, şi acestea sint trimise prin poştă înăl
ţimii tale .
Am scris înălţimii tale, pînă acum, trei scrisori, în afară de aceasta, şi la
nici una n-am primit încă pînă acum răspuns de Ia înălţimea ta. Te rog, screi-mi
dacă scrisorile au ajuns sau nu în miinile înălţimii dum itale, căci mi se cere răs
puns din ţara mea. Scrie-mi şi
ce socoţi că le pot
scrie la ai noştri despre ştiri
militare, pentru ştiinţa lor , căci unele veşti le cunoall tem de la prikaz, însă altele
nu le cunoaştem de loc.
Şi cu aceasta, Dum nezeu să te aibă in pază, şi rămîn a dumitale plecată slugă,
David Corbea Ceauşul

1703 mai 24

Fila 25, in limba rusă .

1703, mai 31, Moscova.

VI.

David Corbea anunţă pe cancelarul F. A. Golovin că meşterii corăbieri trimişi
din Bucureşti au sosit la Moscova, că a scris cifrat lui Constantin Brincoveanu şi
roagă ca, pe viitor, să nu i se mai scrie in greceşte.
Milostive doamne Feodor Alekseevici,
Domnul Dumnezeu să păstreze sănătatea dumitale, ani mulţi şi fericiti.
Scrisoarea înălţimii dumitale, ce mi-a fost trimisă prin Ilie Românul, am pri
mit-o cu bine, la mai 30. Mulţumesc înălţimii dumitale că nu m-ai uitat pe mine,
robul tău
I nainte de
toate, m-am
bucurat
şi am
mulţumit Domnului că înălţi mea
dumitale eşti sănătos şi că o duci bine, ceea ce doresc ca Domnul să-ţi dea şi de
aici inainte.
Scrisorile ce au fost trimise din poruncă prin stegarul meu, nădăjdui�
că stegarul a
ajuns de mult, şi aştept pe curind răspuns la acele scrisori. Ce
binevoieşti să scrii despre bani, solul a scris că el a făcut această treabă acolo
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prin alte mij loace, şi slavă domnului că a făcut-o. lnsă ai noştri erau gata să
slujească în acea treabă, precum ni s-a scris despre aceasta şi inainte din Bucureşti,
•
în aprilie 2 5 12
Iar acele scrisori au fost trimise prin poştă la oaste .
Iar meşterii de corăbii, ce au fost acolo, la Bucureşti, au venit acum aici,
cu grecul Paraskiva, şi vor pleca curînd la Vorone j , Iar alţi meşteri n-au mai rămas
la noi, acolo.
Pentru sporirea banilor de hrană şi pentru cele 30 de ruble date pentru vinul
de Rin, mulţumesc cu plecăciune măriei sale ţarului pentru nemăsurata bunătate a sa.
De asemeni, mulţumesc cu smerenie înălţimii dumitale pentru cuvintul ce l-ai
pus, şi mă voi sili, pe cit este cu putinţă, să merit prin slujbele mele.
Am înţeles in amănunţime ce-mi scrii înălţimea dumitale despre întîmplă
rile de oaste şi mulţumesc Domnului că a binecuvintat armele monarhului, unsul
Domnului, şi să dea Dumnezeu ca şi în viitor ele să izbîndească şi să sporească
din nou.
Din scrisoarea înălţimii dumitale am scos ce era de trebuinţă şi am scris in
cifru către domnul meu, spre ştiinţă, Cit despre făgăduială verbală a prealumina
tului monarh, făcută mie în repetate rînduri, ce binevoieşti să scrii că rămîne in
întregime, n-o uit şi nădăjduiesc in ea mereu, căci este ancora nădăjdii noastre.
Scrisorile mele, ce le-am trimis către domnul, le-am inminat iarăşi aceluiaşi
Ilie, ca dumnealui hatmanul să binevoiască a-l trimite, pentru mai multă grabă
şi uşurinţă, prin hatmanul moldovean, pe care-1 cunoaşte, ca scrisorile să ajungă la
noi cit mai grabnic şi fări primejdie, ca şi cele dinainte .
Aştept curind, cu prima poştă. veste despre domnul meu, căci acolo este
ţinut un stareţ, ce a fost tri.mis anume de aici, ca să se întoarcă aici . Te rog,
milostive doamne, să porunceşti ca să nu mi se scrie de acum inainte greceşte,
căci nu ştiu nici vorbi, nici citi greceşte şi nici prea
dornic de greceşte nu sint.
Iar ruseşte citesc şi deprind a citi singur. Cu grecii insă avem de-a face numai la
trebuinţă. De aceea nu trebuie să folosim în treburile noastre de taină mai multe
limbi, sint deaj uns româna şi rusa.
Noi am trimis înainte înălţimii dumitale tălmăciri după scrisorile latineşti
ce le-a scris cardinalul cezăresc A. Kolonici către mitropolitul nostru, cît şi ce-a
scris mitropolitul către dinsul. Binevoieşte să răspunzi dacă au ajuns sau nu la
tine, căci le-am trimis de mult prin poştă,
Te rog să nu uiţi nici de acum inainte pe robul dumitale şi să înştiinţezi prin
scrisoare despre sănătatea dumitale. Iar eu voi rămîne intotdeauna robul şi slujito
rul înălţimii dumitale .
Scrisă la Moscova 1700 mai 31
Plecată slugă
David Corbea Ceauş ul

Filele 31-33. in limba rusă.
VII.
1703, iunie

24, (Moscova),

David Corbea către cancelarul F. A. Golovin despre : darurile trimise de
Constantin Brincoveanu lui Petru 1, ţareviciului şi cancelarului ; veşti i n lee:ătură
cu călătoria lui Brincoveanu la Adrianopol ; venirea la Moscova a lui Spiliot, nepo
tul patriarhului Dositei.
Milostive doamne Feodor Alekseevici,
Domnul Dumnezeu să păstreze neclintit sănătatea înălţimii dumitale.
Prin această plecată scrisoare a mea te înştiinţez, milostive doamne, că au
fost trimise aici, la Moscova, printr-un om al hatmanului, trei lăzi cu şerbet turcesc

12 Scrisoarea respectivă a lui Constantin Cantacuzino către David Corbea, din
25 aprilie 1703, a fost publicată de Al. A. Stourdza op. cit., p. 80.
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şi cu alte zaharele, ce domnul meu le trimite cu inchinăciune. O ladă, pe care este
scrisă litera A, pentru măria sa ţarul, altă ladă pe care este scrisă litera V, pentru
ţarevicit:l, iar a treia ladă, pe care scrie litera B, domnul meu o trimite pentru înăl
ţimea dumitale. Iar aceste şerbeturi sint puse în vase de plumb, cu peceţi, şi, cu
litere greceşti, se arată că se găseşte în fiecare.
Iar acele lăzi sînt trimise din prikaz in miinile înălţimii dumitale, cu un
slujitor, neatinse, şi să binevoieşti să vezi ce şi cui se cuvine, şi să inminezi prea
milostivului monarh şi ţareviciului cum te va indruma Dumnezeu .
.
Te înştiinţez, doamne. că de la solul Piotr Andreevici Tolstoi a fost trimis in
mai 15 un grec cu scrisori, care, ajungind la Moscova, mi-a spus despre domnul
meu că el s-a intilnit cu dinsul pe drum, d incolo de Dunăre, că se duce l a Poartă
şi că, slavă Domnului, este sănătos. Numai că vor fi multe cheltuieli, căci a luat
cu sine acolo 1 , 510t0 de oameni. Afară de aceasta, vor fi alte cheltuieli, pentru nevoile
de acolo. Slavă lui Dumnezeu însă. că domnului meu ii este prieten chehaia viziru
lui, care-i dă nădejde că totul va fi bine.
Iar altă veste nu se aude.
Şi dacă vei binevoi, doamne, să scrii mulţumiri domnului meu, facă-se voia ta.
Cutez să înştiinţez pe înălţimea ta că ţi-am trimis inainte două scrisori, iar
răspuns n-am . Te rog, doamne, nu mă da uitării. Şi cum va aduce acel slujHor
l ăzile, despre care am vorbit mai sus, binevoieşte să-mi dai răspuns.
Iar grecul mai spune că patriarhul Ierusalimului trimite aici pe nepotul său
Spiliot, de la care se va afla tot adevărul despre întîmplările de acolo. de cum
va veni aici acel Spiliot .
De aceea scriu înălţimii tale, că scrisorile mele ce au fost trimise inainte, au
ajuns in miinile dumitale sau nu . Despre aceasta te rog mult.
Şi cu aceasta, fii doamne, iarăşi şi iarăşi ocrotit de mina. lui Dumnezeu .
1703 iunie 24

A înălţimii dumitale supus rob,
slugă plecată
David Ceauşul

Filele 43-44, în limba rusă.
VIII.

1703, iunie 28.
David

CorbPa

expediază

cancelarului

F

A

Golovin

scrisori

primite

de

la

Constantin Cantacuzino.
Milostive doamne Feodor Alekseevici,
Mi-a

trimis

mie

aici

cîrmuitorul

Ţării

Munteniei

Constantin

Cantacuzino,

scrisori româneşti in cifru prin Mihail, tălmaciul dumnealui hatmanul.
Şi

le-a

adus

aici la

mine tot un

om

al

lui,

care merge singur la marele

împărat.
Şi eu, doamne. acele scrisori, t ălmăcindu-1� cu Nicolae Spătarul, le trimit
înălţimii dumitale şi dacă vei porunci . doamne, să scriu răspuns, sint gata. Iar
despre ce eu am scris înainte înălţimii dumitale, te rog să fii binevoitor

şi

să-mi

răspunzi, căci şi mie · imi cer răspuns din Ţara Munteniei cu fiecare poştă, şi de
aceea eu cutez a supăra pe înălţimea dumitale şi cer iertare pentru aceasta .
Şi cu aceasta, în credinţez sănătatea înălţimii

dumitale in

mîinile Domnului

şi rămîn a înălţimii dumitale plecată slugă_
1 7{)3 iunie 28
Fila 45, în limba rusă .

13 • Alexei ( 1 690- 1 718), fiul lui Petru I .
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IX.

1703,iulie 9, Moscova.
David Corbea către cancelarul F. A. Golovin despre sosirea la Moscova a
lui Marko Belopavlinski din Croaţia, trimis de capii bisericeşti şi laici ai acelei ţări.
Milostive doamne Feodor Alekseevici,
Domnul Dumnezeu să păstreze sănătatea dumitale ani mulţi şi fericiţi_
Din ţara noastră a venit un sîrb, pe nume oberster Marko Belopavlinski, din
Ţara Croaţiei. ce este sub stăpînirea cezarului. El a venit din Bucureşti la Baturin
cu Mihail, tălmaciul hatmanului.
El mi-a spus mie că este trimis de capii bisericeşti şi laici ai acelei ţări croate,
ca să vină aici, la Moscova, şi să înştiinţeze despre gindurile lor şi că sînt pregătiţi
intotdeauna împotriva p ăgînilor.
De aceea, eu l-am rugat pe diacul Mihail Ioan, şi a venit singur şi răspunsu
rile lui la întrebări le-a copiat după cele scrise cu mîna mea, căci el vorbeşte
numai limba slovenească, iar altă limbă nu ştie.
De aceea, l-am întrebat în taină, fiindcă în însemnările ce eu le am dat se
pomeneş t e şi despre ei. toţi sîrbii.
Şi-1 ţin pe el la mine, pînă la poruncă, Şi nu-l las nicăieri afară, căci şi
el singur este om ciudat, iar hainele lui sînt · neobişnuite pentru poporul de aici.
El ar fi vrut să maergă şi l a oaste cu dumnealui Zgura, căci a venit împreună cu
acesta. Iar eu am judecat că, fiind acum acolo vreme de război, nu se cade să-1
trimit pe el fără poruncă. Cu atît mai mult că el este sub stăpînirea cezarului şi
el singur se teme ca nimeni să nu afle că este acolo. Are poruncă şi de la căpetenii
să se poarte peste tot cu multă grijă. Şi de aceea, 1-au trimis pe el din ţara lor
cu născocire pentru oamenii cezarului precum că el a fost luat rob de turci şi a
făgăduit să dea răscumpărare trei mii de efimiki turcilor, din care două mii le-a
plătit, iar o mie n-a plătit încă. Şi i-au întocmit o hîrtie de drum, cu pecete, precum
că merge să strîngă milostenie pentru răscumpărare, ca să treacă peste primejdii şi
fără bănuieli şi să se poată întoarce şi înapoi.
Căci deopotrivă gem şi sîrbii, ce sînt sub păgîni, şi cei ce sînt sub veneţieni,
precum vei binevoi tu să înţelegi mai amănunţit din răspunsurile lui la întrebări.
Acest sosit roagă, ca să porunceşti să i se dea lui bani pentru răscumparar(>
precum şi pentru mîncare, lui şi omului său, şi pentru doi cai ai săi.
Te rog să scrii despre aceasta dumnealor diecilor. precum vei voi tu, doamne,
şi cum te va îndruma Dumnezeu.
Cu aceasta, încredinţez sănătatea înălţimii dumitale in păstrarea Domnului
Dumnezeu.
Scrisă la Moscova, 1703, iulie 9
Alăturat, trimit înălţimii tale hîrtia hatmanului in care se vorbeşte despre
dumnealui căpitanul.
Plecată slugă a dumitale
David Corbea Ceauşul
�·ilele 48' şi 50, in limba rusă.

1703, iulie 18, Moscova.

X.

David Vorbea anunţă cancelarului F. A. Golovin sosirea la Moscova a stega
rului Mihalache şi îi expediază scrisori primite de la Constantin Cantacuzino.
Milostive doamne, boier Feodor Alekseevici,
Dumnezeu să te aibă în pază.
Azi, iulie 18, a venit la mine, noaptea, din B ucureşti stegarul meu Mihalache,
ce a fost trimis acolo cind Constantin a venit adei de la oaste.
A adus cu sine acest Mihalache felurite scrisori tde la ai noştri şi de la solul
vostru, ce le trimit toate înălţimii dumitale tot cu Mihalache.
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Tot lui i s-a poruncit /din gură, de la stolnic,
de la1 cirmuitorul nostru, să
înştiinţeze pe înălţimea dwnitale, şi cum va ajunge l a voi, vei binevoi să afli totul
de la el. De asemeni, să binevoieşti să asculţi şi cei i s-a poruncit lui ca să spună
din gură înălţimii dumitale de la mine.
Mai mult n-am ce să scriu înălţimii dumitale . Binevoieşte să-mi dai răspuns.
De asemeni , dacă va fi poruncă de la măria sa să scriu acolo răspuns, eu sînt gata
să, îndeplinesc aceasta.
Şi cu aceasta, încredinţez sănătatea dumitale în paza Domnului Dumnezeu.

Scrisă la Moscova

1703

iulie

Plecată slugă

18

David Corbea Ceauşul

Fila 67, limba rusă.
XI.

1703, august 6, Moscova.
David Corbea ' anunţă pe cancelarul F. A. Golovin că a primit scrisorile aces
tuia, aduse de V. Necikovskii. şi de poştă, şi-1 roagă să caute un loc ferit unde să
stea cit timp trimisu] 1 turcilor va fi la Moscova.
Milostive doamne şi veşnic binefăcător,

boier Feodor Alekseevici, Domnul Dumnezeu, să păstreze

sănătatea dumitale veşnic şi neclintit ani mulţi şi i fericiţi.

Am primit de la înălţimea dumitale două scrisori. Una prin slujitorul Vasile
Necikovski, iar alta acum, in avgust 5, prin poştă.
Din amîndouă am înţeles că
înălţimea dumitale eşti
M-am bucurat din suflet şi am înălţat ,laudă Domnului.

întru totul sănătos.

Ai benevoit să-mi scrii, mai intii căi ai prd.m.it şerbeturile trimise de domnul
meu prin slujitor, că au ajuns tefere şi le-ai primit cu bine, şi că ai binevoit să le
inminezi de indată preamilostivului nostru ţar şi. împărat,
oare le-a primit tare
milostiv. Iar pentur aceasta mă închin iarăşi şi iarăşi înălţimii dumitale şi-ţi mulţumesc
prea mult şi prea plecat. A.şijderea, că înălţimea dumitale a înţeles cu inimă bucu
roasă şi scrisoarea ! ce a fost scrisă către m.ine de dumnealui Cantacuzino, şi trebu
rile ce au . fost înfăţişate in acea scrisoare. Oare treburi înălţimea dumitale le amii
pînă ce te vei înapoia la Moscova pe deplin sănătos, dacă va da Dumnezeu. Iar des
pre faptele fericite
izbutite ale �ti.Jor rnăriei sale ţarul am aflat amănunţit nu o
dată de la Nicolae Spătarul, despre care treburi am scris anume şi l-am înştiinţat
pe domnul nostru cu fiece prilej, acum
lui Dumnezeu şi să se bucure.

şi inainte,

ca

şi el, auzind, să mulţumească

Iar prin grămăticul hatmanului, prin care ai binevoit să scrii solului aflat
lJa Poartă şi să porunceşti hatmanulu.i oa i el să le trimită pe unde-i mai bine şi fără
primejdie, am scris şi eu către domnul meu şi l-am rugat, de asemeni, pe dwtllilealui

hatmanul

să trimită

şi scrisorile mele cu ale lui. Ştiu bine că este

intotdeauna

mai

sig,ur şi fără de primejdie săf trimirtem prin oamenii noştri şi prin ţara noastră, pre
cum am făcut şi pînă acum, nein,tirziat şi bine.

Iar in altă scrisoare, de acum, îmi scrii ' că înălţimea dumitale ai binevoit să
primeşti scrisorile mele, prin stegarul meu, din care ai aflat despre fericita inapo

iere cu ajutorul Celui de Sus, a domnului meu in patria sa şi, aducînd mulţumi
re; lui Dumnezeu, te-ai bucurat mult şi ai binevoit să-1 înştiinţezi numaidecit pe
preamilostivul nostru ţar şi împărat , şi, curind, prin acelaşi stegar, ai binevoit să-mi
scrii iarăşi despre toate.

Iar in ce priveşte venirea lui aga turcesc 14, despre care este veste, înălţimea du

mitale ai judecat foarte înţelept. Şi mie mi s-a scris să fiu cu băgare de seamă şi eu
singur mă feresc de aceasta. I ndată ce va fi veste despre venirea acelui aga la dum14

Novalin Mustata, cu. rang de mutafarakadov ; Arhiva cit . fila 66.

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

DIN CORESPONDENŢA INEDITA A LUI DAVID CORBEA CEAUŞUL

79

nealui hatm31nul, sau in orice alt loc de la hotar, ştim că atunci el v.a fi oprit acolo
pînă La porunca măriei saLe, şi în această vreme ne vom gîndii !unde să plecăm pen
tru o vreme, pînă la plecarea/ lui.
Binevoieşte însă înălţimea dumitale să te gîndeşti din vreme, acum, la un loc
ma i apropiat, sau mtr-un sat, sau într-o mănăstire, unde aş putea să trăiesc fără
primejdie şi în tihnă şi să /mă pot vedea cu înălţimea dumitale fără piedică, pentru
felurite treburi.
Iar eu sint gata intotdeauna să îndeplinesc porunca măriei sale ţarul şi voia
înălţimii dumitale.
Iar pentru o mai bună Îlntocmire a treburil<ll' noastre şi a şederii mele aici,
şi spre ştiinţă ,amîndouă acele scrisori ale înălţimii dumitale către mine le-am tăl
măcit in româneşte cu dumnealui Nicolae Spă·tarul şi le-am scris cu cifru şi le-QITI
trimis la dumnealui Cantacuzino, spre credinţă mai bună.
Iar ce \va mai fi, precum nădăjduiesc că se va întîmpla, voi scrie darăl?i ncln
tirziat înălţimii dumitale.
Şi rămîn intotdeauna al domniei tale, milostive b.ialefăcător, prea supus şi
plecat sluj itor şi rob.
Plecată sluga dumitale
Scrisă la Moscova 1700 august 6
David Corbea Ceauşul
Cu poşta august 15
Filele 68-70, i n limba rusă.
XII.
1703, august 13, (Moscova).
David Corbea anunţă cancelarului F .A. Golovin venirea la Moscova a fratelui
său Teodor Corbea, cu cOrespondenţă din partea lui Constantin Cantacuzino, şi cere
răspuns la scrisorile sale.
Milostive doamne boier Feodor Alekseevici,
Dumnezeu să te aibă in pază ani mulţi şi fericiţi,
Fratele meu bun Teoclor Logofătul a fost trimis de la domnul meu cu scrisori
scris amălnunţit< către înălţimea dumitale, de asemeni, şi către
mine despre felurite treburi15, care toate acele scrisori le trimit in grabă inălţimti
dumitale cu acelaşi f:ratet al meu. Iar afară de aceasta, are şi poruncă din gură să
iru$tiinţeze pe înălţimea dumitale despre felurite treburi , pentru care rog pe înălţi
mea dumitale să-i dai crezare în toate vorbele lui, căci el este acolo secretar şi
ştiutor în felurite treburi ale lor. Şi să pui vorbă bună la marele împărat, ca să ră
mînă pe lîngă mine la Moscova. pînă la fericita înapoiere a mărie! sale.
Precum imi scriu şi de acolo, dacă mi se va l intimpla să mai trăiesc aici, la
Moscova, să fie cu cine să înştiinţez acolo despre treburi şi cine să privegheze casa
mea, căci un asemenea om nu se găseşte des.
Rog pe înălţimea dumitale ).să-mi dea răspuns printr-o cinstită scrisoore a
dwnitaJe.
Şi cu aceasta, inccedmţez, oa intotdeauna, sănătatea înălţimii dwnitale in paza
Donmului Dumnezeu şi rămîn, ca intotdeauna, mereUi sluga dumitale.

şă'i prm el domnul a

ll703 avgust 13

David Corbea Ceauşul

15 Scrisoarea lui Constantin Brîncoveanu, către David Corbea a fost publicată
de Al. A. C. Stourdza, op. cit., p. 39 docum. 24. Scrisoarea poartă data de
25 august 1703, adică data la care Teodor Corbea s-a prezentat la Posolski
Prikaz şi nu cea la care ea a fost scrisă de domn.
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Cartea lnalt Preasfinţiei sale patriarhul Ierusalimului, ce a fost scrisă în cifru
grecesc, şi copia de pe cartea sultanului 16 ce a trimis-o domnul meu aici, la mine, nu
le-am tălmăcit iarăşi, căci acele cărţi le-a înmînat însuşi Inalt Preasfinţia sa patriarhul
solului vostru şi el le-a trimis aici şi le-a tălmăcit diacul Mihail Rodostamov, şi tri
mite acele tălmăciri acum, cu acelaşi frate al meu tnălţimii dumitale. Iar scriso
rile originale, in cifru, le-a dat pentru păstrare tot i diacului. Noi am confruntat tăl
măcirile noastre cu tălmăcirile lui şi au fost întocmai, cuvint cu cuvint.
Ji'ilele 98--9 9, in l imba rusă.
XIII.

1703, septembrie 8, (Moscova).
David Corbea expediază concelarului F. A. Golovin
scrisori primite de
la
Constantin Cantacuzino, solicită răspuns în legătură cu cele 1'5.000 de ruble cerute
de P. A. Tolstoi şi comunică veşti despre tătari.
Milostive doamne boier Feodor Alekseevici,
Domnul Dumnezeu ' să aibă în pază pe înălţimea dumitale necl intit acum şi
în vecii vecilor .
Află, înălţimea , dumitale, că în ziua de 7 a sosit la mine din Bucureşti căpi
tanul Luchian şi mi-a adus de lia cîrmuitorul muntean, de la Cantacuzino, scrisori
în cifru despre purtările de acolo ale păgînilor. Şi acele scrisori, deşi am fost puţin
bolnav, tălmăcindu-le anevoie cu dumnealui Nicolae Spătarul, le trimit toate către
înălţimea dumitale cu acelaşi căpitan Luchian, care a adus scrisorile de la solul
vostru.
Lar el, solul , roagă pe domnul nostru ca să-i dea lui 15 mii de ruble, şi dom
n�Ul nu a îngăduit să i se dea acei bani fără porunca monarhului însuşi. De aceea,
in acele scrisori şi dumnealui Cantacuzino aminteşte amănunţit despre acea cerere
bănească a lui.
Iar tu, doamne, binevoieşte să dai răspuns despre aceasta în
acea ţară a
noastră, dacă să-i dea sau nu atîţia bani. B inevoieşte să le răspunzi lor cît mai re
pede, căci îi sîcîie fără incetare pe oamenii noştri ce trăiesc la Odriu17•
De asemeni, dacă voieşti, binevoieşte a-i înştiinţa mai precis şi despre cele
lalte treburi ce se scrie in acele scrisori, precum şi Cantacuzino vă vesteşte pe voi
cu toate amănuntele.
Iar pe mine sînt mîniaţi foarte că nu le dau lor răspuns la felurite !scrisori
aJJe lor şi spun că trăiesc aioi în deşert, şi de aceea nu te minia pe mine, sluj itorul
tăt\, că te sîcîi şi scriu despre aceasta, căci au poruncit cu străşnicie şi prin gura
fratelui meu,
Dar toate acele treburi le las pînă la fericita venire cu bine a măriei sale
ţarul şi a Lnălţimii dumitale. Iar atunci vom rîndui altminteri treburile noastre, ca
să se săvîrşească şi mai grabnic şi mai fără de primejdie. Iar acest căpitan, prin
fratele meu Teodor, va spune din gură în româneşte ce n-am apucat să le scriem
în scrisoare.
Despre tătari zice însă că ar fi trimis sultanul şi ar fi rugat pe ei să vină in
ajutor împotriva răsculaţilor. Ei au spus că sîn,t gata să meargă la slujbă împotriva
creştinilor, dar că nu vor merge împotriva celor de o credinţă cu ei. Iar cine va fi
sultan, pe acela îl vor sluj i. Şi alte multe asemenea veşti ştie, căci el este slujitor
bun şi om de curte, şi să binevoieşti să-i dai credinţă despre ce-ţi va zice din gură.
Iar dacă vei voi să scrii solului vostru, voi trimite la ai noştri, înainte de
toate, pe stegarul meu Mihalache, iar apoi vom trimite şi pe acest căpitan.
Iar fratele meu să stea pînă la fericita înapoiere a voastră. Precum ne scriu
noua şi în scrisorile de acum, el trebuie să rămînă aici, pe lîngă mine, pentru multe
şi necesare treburi ce prin el vă înştiinţăm.
16
17

Mustafa II, sultan al turcilor (1 695-17{)3) .
Forma ve� he românească pentru oraşul Adrian opol.

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

DIN CORESPONDENŢA INEDITA A LUI DAVID CORBEA CEAUŞUL

81

I nsă acum a veniit vremea, precum scrie şi :in sfînta evanghelie, ca să piară
ce se va împărţi. Lar turcii se află i�tr-o asemenea împărţire. căci
n-a fost nicicînd o asemenea neînţelegere cum nici bătrînii nu-şi amintesc aceasta.
Şi de aceea acum ar fie vreme prielinlcă. Iar tătarii, din pricina lor a turcilor, vor
fi gata să se unească cu noi. Iar despre aceasta, dacă va da Dumnezeu, vom vorbi
mai amănunţit faţă în faţă.

oriiQe împărăţie

Şi cu ceasta, încredinţez pe înălţimea dumitale miliei lui Dumnezeu.

1 Î03 septembrie 8.
Rog pe înălţimea dumitale să binevoieşti a scrie şi hatmanului şi lui Mihail
Rodoslanov, aici, ca să nu-i întîrzie nici un ceas pe omenii noştri nici dumnealui hat
manul, nici el, Mihai, căci şi treburile nu sînt la fel, ce se întîmplă într-o zi nu se în
tîmplă uneori într-un an.
Şi te rog, doamne, să nu uiţi să le •sar i i lor pr.in poştă despre aceasta. căci !'Şi
eu. şi oamenii noştri, avem necazuri din această pricină.
Plecată slugă
Primită în 1 7()3 septemvrie 17

a:

d umitale

David Corbea Ceauşul

Filele 1100-101 , în limba rusă.
XIV.

1703, septembrie 25, Moscova.
David Corbea expediază cancelarului F. A. Golovin scrisori primite de la Con
stantin Cantacuzino, P. A. Tolstoi, patriarhul Dositei şi arhienerul Chesareei Hrisant.
Mllostive doamne boier Feodor AleiiSeevici,
Din Bucureşti a venit. omul hatmanului Mihail tăl:naciul ş i , prin el, dumnea
lui Cantacuzino a trimis un teans de scrisori
de la solul Piotr Andreevici,
şi mie o scr.isoare în ' cifru, pe care, tălmăcind-<>. am trimi�-o înălţimii dumitale. De
asemeni, şi o scrisoare în cifru către marele
împărat de la
Inalt Preasfinţia
sa
patriarhul şi alta către înălţimea dumitale, pe care, tălmăc<nd-o cu dumnealui Ni
colae Spătarul, o trimit înălţimii dumitale. De asemeni, o scT".isoare a mitropolitulul
de Chesareia, Hrisant tH,
scrisă
tot
către înălţimea dumitale, şi pe aceasta,
îm
preună cu alte scrisori, le trimitem înălţimii dumitale,
Rog pe înălţimea dumitale să da.i răspuns despre primlire-c acelor scrisori, cum
te va îndruma Dumnezeu. ca şi noi să putem da răspuns mai marilor nO!jtri, de
asemeni, cum 'te va �ooruma Dumnezeu, şi despre slobozirea o amenilor nO!jtri ce
trăiesc lîngă înălţimea dumitale, căci aceşti oameni sînt de trebuinţă în viitor pentru
asemenea grabnice şi trebuincioase trimiteri.
Iar afară de aceasta, şi noi sîntem gata să ascultăm porunca dumitale,

pre

cum vei voi.

Cu aceasta, să trăieşti ani mulţi şi fericiţi.
Scrisă in Moscova 17{)3 septembrie 25

Plecată slugă a dumîtale
David Oorbea Ceauşul

Te rog, doamne, pentru căpitanul Mark Serbenin, despre care am S"'l'ÎS şi
îiJ.RiJ!be nu o dată, că moare · de foame, cAci nu poarte m.inlca. Te rog, pentru Dunme
zeu dă poruncă ca eu să scap de el, căci am mare necaz şi
ocară de la el, ca şi
d i:acul Mihail Rodosianov şi întregul prikaz.
Filele 103-104, in limba rusă.

18 Notare Hrisam.t, arhidiacon de Erusalim, MitropolLt de Ce7areia, viitorul
patriarh al Erusalimului (17·07).
6 - CUMIDAVA
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XV.

1703, septembrie 29, (Moscova).
David Corbea, anunţă pe cancelariul F. A. Golovin că a scris lui Constantin
Cantacuzino şi-i mulţumeşte pentru leafa dată lui Teodor Logofătul şi căpitanulu:.
Milostive doamne boier Feodor Alekseewci,
Mina Celui de Sus să păzească neclintit sănătatea înălţimii dumitale ani mulţi

şi fericiţi.
Scrisoarea i'n ălţimii dwnitale, dată în septembrie 211, am primit-o cu bine.
din care am înţeles, înainte de toate i că înălţimea dumitale eşti sănătos şi i-am mu!·
ţumit mult lui Dumnezeu şi m-am bucurat foarte. De asemeni, am înţeles amf.. .
nunţit şi celelalte ce ! sint sc rise in ac:ea scrisoare, şi am scris, la porunca inălţimn
dumitale, către prietenul tău dumnealui Cantacuzino in aceeaşi zi in care am pr�
mit scrisoarea dumitale pomenită mai sus. Şi-1 ' trimit pe steganll meu Mihail pentru
treaba dumitale, ce-ai poruncit care nădăjduiesc in Dumnezeu, se va împlini.
De asemeni, te înştiinţez iarăşi, ' doamne, că dacă vei binevoi să porunceşti
ceva şi de acum înainte, sînt gata să indeplinesc intotdeauna. Aduc mari mulţumir,
înălţimii dumitale că ai binevoit să porunceşti să mi se dea gazdă. Şi mai cu seamă,
foare mulţumesc că ai făcut fratelui meu, Logofătul, leafă de la marele împărat
de asemeni şi căpitanului.
Şi, înştiinţindu-te
prearecunoscătar.

despre

toate,

rămîn

intotdeauna

a

înălţimii

dumitale

1703 septembrie ,29
Fila 105, in limba rusă .

XVI

Plecată slugă
Dav id Corbea Ceauşul

1703, octombrie 21, Moscova.
David Corbea anunţă pe cancelarul F. A. Golovin, că la Moscova a venit sta
reţul Paisie, că i-a expediat scrisori primite din Ţara Românească şi că aşteaptă
sosirea sa la Moscova.
M ilostive doamne Feodor /Alekseevici,
După trimiterea poştei trecute, ce am scris-o către înălţimea dumitale şi ce a
venit cu tălmaciul hatmanului, au venit iarăşi la 'noi două paşte de la Bucureşti.
Cel dintii a venit stareţul Pahisie de la Mănăstirea Cozia, pe care noi l-am
trimis in iarnă, iar el a zăbovit pe drum, căci la Kiev 1-au ţinut cam vreo patru săp
tămîni şi nu i�au dat drumul la Moscova, şi de aceea veştile lui sînt invechite. Şi
au venit după el altele / noi, pe oare le trimitem acum prin poştă înălţimii dumitale
şi pe care înălţimea dumitale le va inţelege intocmai din tălmăcirile mele.
Iar fratele meu Teodor şi căpitanul, fiind încă pe drum, s-au
mai zac şi acum bolnavi.

îmbolnăvit şi

Iar stegarul Mihalache, pe care l-am trimis de mult, nădăjduim că a venit
la Bucureşti după veşti.

Iar mai amănunţit nu scriem, căci aşteptăm pe înălţimea dumitale să vină
la Moscova in zilele aprqpiate şi atunci te vom înştiinţa "mai' amănunţit din gură
despre felurite treburi. l'ar noi nu am primit la scrisorile noastre nici ' un fel de
răspuns şi nic i un fel de scrisoare de la înălţimea dumitale, ..'afară de ce a adus
fratele meu .
Cu aceasta încredinţez pe înălţimea dumitale in paza Domnului. · Iar eu ră
mîn intotdeauna plecată slugă şi adevărat sluj itor al înălţimii dumitale.
Scrisă la Moscova, 1703, octombrie 3(1
Fila 1.106, in limba rusă.
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AUS DER UNVEROFFENTLICHTEN 1KORRESPONDENZ DES DAVID
CORBEA
(Zusamm enfassung)

dem Ge
Di e 1 6 unveroffentlichten Briefe von David Corbea
sandten des FUrsten der Wal achei, Constantin Brincoveanu, ( 1 688-1 7 14)
beim russischen Zaren Peter I, an den russischen Hofwilrdentrager F.A.
Gal ov i n betreffen in ers ter Reihe seine diplomatische Fahigkeit in Moskau
und bringen einige Erganzungen zu seiner Biographie . Die Briefe beziehen
-

,

sich aruf die Verwikll ichung der Verbindungen mit der fiirstlichen Kanzlei

der Walachei, bzw, mit den Fiirsten Constantin Brîncoveanu und Constan
tin Cantacuzino, sowie auch mit F .A. Galovin, ferner auf zei tgenossische
Nachriichten iiber Geschehniss e i n der Walachei.
Di e Korrespondez Corbea-Galovin betrifft

nicht nur Fragen

der

Geschichte Rumaniens, besonders fi.ir die Zeit der Herrschaft von Con

stantin Brîncoveanu, sondern auch Ereignisse der allgemeinen Gesch ichte
und stehlt daher eine wertvohle Geschichtsquell� sowol fiir die rumanis
dhen als auoh fiir die auslandischen Historiker dar.
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ASPECTE ALE REVOLUŢIEI DIN ANO 1848-1849
IN BRAŞOV ŞI ŢARA BlRSEI

de ION NICOARA

In preaj ma anului 1 848 la Braşov şi in Ţara Birsei, întocmai ca pe
întreg pămîntul românesc, condiţiile
coapte pentru o mişcare

social-economice

revol uţionară

şi politice erau
burgheze-democratică . Braşovul,

care avea atunci 22.886 locuitorii, continua să

fie un centru economic,

politic şi cultural al românilor d e pe ambele versante ale Carpaţilor, un
centru în care noile forţe de producţie capitaliste făceau progrese din ce
î n c e mai importante, subminînd bazele societăţii feudale intrate in criză.
4 şi

Deşi producţia meşteşugărească rămînea predominantă, în deceni ile
5 ale secolului ail XIX-dea, în Braşov şi Ţara Bîrsei , alături de stabi

limente manufacturiere de tot felul, de cel e 100 de mori, de numeroase
pive şi joagăre, funcţion1au pest€ 30 de fabrici, marcînld un început
de revo�uţie 'industJrială. Totodlată, Braşovul era - ca de-a lrungul între.

gului ev mediu - cel mai important centru comercial

al Transilvaniei.

Negustorii vechii Companii comercial e greceşti, ai Societăţii braşovene a
negustorilor saşi, ai Gremiului român de comerţ levantin şi cele aproape

150 de case comerciale româneşti din Braşov făceau aşa numitul " comerţ
mare" al Transilvaniei, mijlocind între Principate şi Levant, pe de o par
te, între Transilvania şi Europa centrală, pe de altă parte2•
In 1 835 a luat fiinţă "Casa de păstrare şi economie din Braşov " , cu
noscută sub denumirea de "Sparkasse", primul institut de acest fel nu
numai din ţara noastră, ci din sud-estul Europei. Prin acordarea de credite
1 Arh. st. Braşov, Recensămîntul populaţiei din Braşov şi T. Birsel ani ex
tremi, I526-1P l7, intocmit de E. Limona, Tabela II-III, in mas.
2 Al. Bărbat, Probleme social-economice în opera lui Gh. BaTiţiu, în S.A.I.,
vol. VII 1965 p. 245.
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şi prin intensificarea circulaţiei numerarului, această bancă a contribuit
la înviorarea economică a Braşovului 3 şi a Ţării Bîrsei, care prin numă
rul elementelor noi de producţie capitaliste şi prin forţa de muncă antre
nată în meşteşuguri , manufacţuri, industrie şi comerţ, se situau în frun
tea Transilvaniei. Astfel statisticile vremii arată că în timp ce pe ansam
blul Transilvaniei, doar a 23-a persoană lucra in ramuri neagricole,

în

Braşov ş i Ţara Bîrsei, al 1 2-dea locuitor îşi asigura existenţa în industrie
şi comerţ 4•
Ca urmare, în această depresiune intracarpatică, se forma o burghe
z;ie destul de numeroasă, românească, săsească, maghiară şi o burghezie tot
mai puternică din punct de vedere economic, interesată în înlăturarea ve
chilor relaţii feudale care-i frînau libera dezvoltare. De remarcat că, mai
ales în comerţ, burghezia românească a Braşovului deţinea cele mai im
portant e poziţii. Radu Orgidan era considerat cel mai mare industriaş şi
negustor al Braşovului. El poseda pe lîngă Fabrica de hîrtie Zărneşti, încă
două în Ciuc, una de iască la Tohan, iar în Bucureşti o mare firmă

co

mercială "Radu Orghidan şi compania". Firma "luga Ioan şi Ioan Gheor
ghe şi fiii" era socotită cea mai mar e după a lui R. Orghidan. C. loanovici
avea la Tohan o filatură de lînă în

care lucrau zilnic 30-40 muncitori.

Negustorii Popescu Dimitrie şi Toncea Simion, fraţii Ciurcu şi Voinescu
şi alţii avea firme şi la Bucureşti, Brăila, GaLaţi, TU;cea etc5.
Se dezvolta deci, destul de repede, la Braşov o burghezie română,
dintre membrii căreia unii devin cei mai înstăriţi din oraş. Era în natura
lucrului ca această clasă atît

de bogată, dar lipsită de drepturi politice şi

chiar de unele civile - drepturi pe care le deţinea exC'lusiv burghezia şi
patriciatul săsesc în baza unor vechi privilegii medievale - să lupte pen
tru înlăturarea privilegiilor supărătoare pentru

dezvoltarea sa. In acest

scop ea sprijină mişcarea culturală şi politică românească din Braşov, după
cum vor sprijini financiar şi armat revoluţia din 1 848-49. 1. Secăreanu, ne
gustor bogat din Săcele, a lăsat în 1 837 averea sa de 1 40.208 florini - cu
20.000 florin i mai mare decît a celui mai avut patrician sas - şcolii ro
mâneşti înfiinţată în 1 836. Fiul acestuia, C. 1. Secăreanu, fruntaş al revo
luţiei din 1 848 6, va pune sume importante de bani la dispoziţia Com itetu
lui naţional român din Sibiu pentru nevoile revoluţiei.

p. 178.

3 Fr. Killyen, Braşovul in preajma revoluţiei de la 1848, în S.A.I.,

I,

1956,

4 Ibidem, p. 173.

5 Ibidem, p.

175-176.

6 Florin Salvan, Constantin I. Secăreanu, conducătorul legiunii române a Ţă
rii Birsei in revoluţia de la 1848-1849, in S.A.I., XVIII, 1972, p, 62-71 .
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Dar, în acelaşi timp, Braşovul era în preajm a lui 1 848 încă un mare
senior feudal colectiv, care stăpînea nu mai puţin de 26 de sate locuite de
o populaţie românească sau română şi maghiară. Prin Magistratul său,
oraşul Braşov exploata, social şi naţional, 40.000 de ţărani români şi ma
ghiari 7, fapt care va ascuţi contradicţiile sociale şi naţionale şi va impri
ma eventlmentelor revoluţie i paşoptiste din Ţara Bîrsei aspecte proprii.
Transformările social-economice enunţate pînă aici stăteau la baza
mişcării culturale şi politice progresiste ce se desfăşurau la Braşov şi care
avearu rezo!llan ţă în toată Transilvania şi dincolo de Oarpaţi- ln fl"'Uintea ei
se afL1 o pleiadă de cărtlll'a["i cu "i d<ei îna'intate, legaţi de p opor ca scriito 
rul popular. I. Barac, profesorii M. Nichifor şi D. Lecca, medicul V. Pop ;
mai apoi li se alătură profesorii Andrei şi Iacob Mureşianu, Gh. Bariţiu,

medicul P. Vasici, avocatul I. Bran, protopopul I . Popasu. ln Braşov cele
mai vech i şcoli româneşti, aceea din 1495, în 1 836 lua fiinţă prima şcoală
românească din cetatea Braşovului, iar în 1 838 primele publicaţii perio
dice româneşti din Transilvania, Gazeta de Transilvania şi Foaie pentru
minute, inimă şi literatură. Avînd şi colaborarea unor învăţaţi de dincolo
de Carpaţi, ca M. Kogălniceanu, Al. RuS'So, C. Negruzzi, C. Bolliac, N. Băl
cescu, ele au devenit în scurtă vreme tribune de propagare a ideilor de li

bertate şi egalitate socială, de eliberare şi independenţă naţională, de lup
tă pentru înnoiri pe cale revoluţionară, imprimînd astfel un caracter uni
tar gîndirii şi simţirii româneşti şi prin aceasta revoluţiei române din 1 848.
Prin combaterea feudalismului, foile braşovene au contribuit într-o con
siderabilă măsură la elaborarea ideologiei sociale şi naţionale care va sta
la baza revoluţiei 8 .

De aceea, Braşovul a fost în 1 848 un centru al revoluţiei, loc de în
ti\niu--e a fruntaşilo·r revoluţionari din cele trei principate .şi de chemare
înflăcărată la luptă şi unire a poporului român, focar de idei şi programe
revoluţionare.
Efervescenta revoluţionară paşoptistă s-a manifestat aci încă din
seara cînd la Casina Română s-au citit ştirile despre revoluţia din Paris 9•
In fruntea luptei se aflau protopopii I. Popasu, şi I.

Petric, avocatul

1.

Bran, profesorii Andrei şi Iacob Mureşianu, Gh. Bariţiu, redactorul "Gaze
tei de Transilvania" , teologii N. Popeia şi Grigore P antazi ; tinerii j urişti
i Florin Salvan, Situaţia social-economică a satelor dependente de oraşul Bra
şov în preajma anului 1848, în S.A.I. VII, 1965 p. 204.
A Acad. Andrei Oţetea, Omagiu Gazetei în 130 de ani de la apariţia Gazetei de
Transilvania, Braşov 1969 p. 3.
!1 Gh. Bariţiu, Părţi alese din istoria Transilvaniei, vol. II, Sibiu 1890 cap. III,
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C. I. Secăreanu, C . Panţu, Constantin G. Ioan, V. Lacea, I. Aldulea şi mulţi
negustori. In paginile "Gazetei de Transilvania" ei şi-au exprima t entu
ziasmul faţă de declanşarea revoluţiei din 15 martie din Ungaria : " . . . plin
sul mă îneacă pentru că in viata mea publică de jurnalist, lovită şi
cutreerată de atitea valuri şi prigoniri nemeritate, nu mai cunosc o altă
bucurie" scrie Gh. Bariţiu 10. La rindul ei, Foaia pentru minte, inimă şi li
teratură, se p ronunţă pentru revendicările revoluţionarilor maghiari cu
prinse in primele 1 1 puncte, apreciindu-le ca "drepturi sfinte, omeneşti,
c:aj puncte care sfarmă toate privilegiile barbare, tirane şi asupritoare " 1 1 •
Punctul al 1 2-lea al revoluţiei maghiare, care prevedea unirea Transilva
niei cu Ungaria, ca şi răspîndirea la Braşov a Proclamaţiei din 24 martie
a lui S . Bărnuţiu, care punea problema recunoaşterii românilor ca naţiu
ne politică, au provocat în

Ţ ara

Birsei şi la Braşov frămîntări în care sînt

cuprinse cercuri ale tuturor naţionalităţilor convieţuitoare pe aceste me
leaguri 12.
In urma adunărilor ţinute între 25-28 martie, fruntaşii românilor
braşoveni au hotărît să trimită la j udele I. Albrichsfeld o delegaţie din
400 persoan e pentru a cere pentru români drepturi egale cu saşii : jumă
taJte din membrii comuni1tăţii centumvirrl8'1e să fde români, acces ul româ
nilor la serviciile administrative municipale şi

comunale, gărzi proprii

pentru populaţia romănă, în cele două locuri vacante de senatori să fie ime
diat admişi I. Bran şi C. Secăreanu

t:l.

Delegaţia a fost primită de j ude in

11 aprilie, iar de către magistrat la 12 a�prilie 1 848. Pentru a sprijini re

vendicările lor, in piaţa oraşulu i s-au adunat în seara de 1 1 aprilie 600 de
români, mulţi din ei veniţi din S ăcele. Răspunsul conducătorilor patricieni
a

f ost categoric şi dur : "Drepturile politice se acordă de către Dietă şi se

sancţionează de către monarh. Aţi greşit calea şi adresa, mergeţi la Die
tă 1" , unul din senatori, A. Roth, ameninţînd pe I. Bran, conducătorul dele
gaţiei, chiar cu moartea dacă va îndrăzni să răscoa,l e poporUl! : "am să-1
spînzur pe cel mai aprOaipe felinariu ce-mi va fi mai la îndemînă" 1 �. Re
fruzrului magistraJtului , românii bm::oven i ii răspund pnin noi acţiuni ; din
rapoartele judelui I. Albrichsfeld către guvernatorul Transilvaniei, Teleky,

şi din documente aflăm că românii au început să poarte la butonieră pan10
It

"Gazeta de Transilvania" , 15 martie 1 848 ..

" Foaie pentru minte, inimă şi literatură" , 12 aprilie 1848.
1 2 V. Cherestesin, în Din istoria Transilvaniei, Bucureşti, 1 96 1 , vol. II, p.

13 Acad. R.S.R., Fii . Cluj, Documente, I . doc .. 331 .
H Gh. Biriţiu, op. cit., p. 87-88.
1 5 Ibidem, p. 88.
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glici revoluţionare albe şi roşii 16, că mai mulţi tineri se pregăteau să ar
bareze pe fereastra Casinei Române un steag tricolor 17 ; frămîntări revo
luţionare erau semnalate şi în unele comune dependente de Br�ov ca Sa
tulung, Zărneşti, Tohan 18• Magistratul braşovean nu-şi ascundea teama
l
"ca nu cumva românii să sară a doua zi cu arme " !l. Speriat, el a informat
garnizoana militară şi autorităţile din Sibiu, a pretins înarmarea cetăţeni
lor saşi, iar în 1 3 aprilie a dat o proclamaţie ameninţătoare către locui L'"l
rii români ai Braşovului, cerîndu-le totodată să-şi prezinte în scris cere
rile şi să aştepte în linişte dezbaterea lor şi hotărîrea "după dreptate şi
cuviinţă" 20• Preotului Petre Gherman i s-a cerut să-i liniştească pe să
tenii din Zărneşti şi Tohan�1•
Concomitent cu acestea au început frămîntări

revoluţionare şi

cercurile democratice săseşt i din Ţara Birsei, care se

în

arătau favorabile

înnoirilor revoluţionare. In fruntea acestor cercuri se aflau luptători ca :

A Kurz, 1. Gott, 1. Hintz, 1. Marlin. In ziarul Siebenblirger Wochenblatt,
A. Kurz se ridica împotriva poziţiei retrograde a vîrfurilor săseşti şi pentru
colaborarea şi înfrăţirea intre naţionalităţi " . . . vrem să cultivăm tradi
ţiile progresiste în ciuda birocraţilor înrăiţi. . . să facem ţăndări odioasele
bariere care separă încă diferite naţiuni" 22, idee mai clar exprimată apoi
în gazeta Der Satellit : "Pereţii despărţitori să nu mai izoleze pe germani,
pe unguri şi pe români. Aceştia trei intr-o strînsă alianţă frăţească vor
rezista victorioşi oricărui duşman sumbru şi se vor dezvolta împreună
paşnic, în concordanţă, după specificul l or naţional" :t1•
O acţiune de masă a populaţiei săseşti din Braşov a început în ziua
de 30 martie 1 848, eîn:d _cercudle liberale săseşti i(l!U prezentat magistra

tuJui un memoriu semnat de 500 persoane prin care cereau democratiza
rea aparatllll ui politic şi administrativ al oraşului şi districtului. Grăitor
este faptul că memoriul revendica primirea românilor ca
îndreptăţiţi "in ţara săsească" 2". 1. Marlin în apelul

cetăţeni egali

său către tineretul

16

Ibidem.
1 7 Acad. R.S.R., Fii. Cluj, Documente, I, doc. nr. 31.
1 H Ibidem, doc. nr. 351 şi 395.
l!J
Gh. Bariţiu, op. cit., p. 88.
20 Biblioteca Ac. R.S.R., Manuscrise române, nr. 970, fila 57.
2 1 Acad R.S.R., Fii. Cluj, Documente, doc. nr. 342.
22 C. Gollner, Tridiţii de luptă comună a poporului român şi a populaţiei ger
mane din Transilvania, in Lupta de clasă, 1 2 / 1 968, p. 94.
:Z:l A. Armbruster, Saşii in revoluţia de la 1848, in "Lupta
de clasă" , 6 / 1 968,
p. 1 1 2.

V.

"Gazeta de Transilvania" , 29 martie 1 84 8 ; T.

I, Sibiu, E04, p. 208.

V. Păcăţian, Cartea de aur,
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german încă se pronunţa pentru recunoaşterea drepturilor politice ale ro

mânilor 25• Sub presiunea maselor, magistratul a fost nevoit să discute me
moriul intr-o adunare publică şi să promită satisfacerea unora din reven
dicările populaţiei germane. Constrins de aceste acţiuni progresiste săseşti,
de concesiunile acordate d e Universitatea săsească din Sibiu populaţiei ro

mâne la 3 aprilie 1 848, dar mai ales de amploarea mişcării naţional e a ro
mânilor braşoveni, el a acceptat ca patru tineri j urişti român i să fie admişi

ca secretari in administraţia oraşului. La 19 aprilie, C. Secăreanu, V. La

cea, C. Gh . Ioan şi C. Panţu depuneau jurămîntul. Gazeta de Transilvania
sublinia cu această ocazie, că cei patru tineri "sînt cei dintii fii români

care reuniţi, de la reformaţie incoace, intrară in folosinţa drepturilor poli
tice in acest district" 26. Revoluţia producea astfel o breşă în monopolul
politic al aristocraţiei orăşeneşti săseşti.
La 23 aprilie 1 848 in Braşov a sosit S. Bărnuţiu. In Casina Română
el a avut atunci o consfătuire cu fruntaşii braşoveni pentru a stabili un
proiect de program şi de acţiune politică comună la adunarea de la Blaj

ce urma să aibă loc la 30 aprilie. In urma acestei intrevederi braşovenii
s-au raliat punctului de vedere al lui S. Bărnuţiu in problema naţională,
adică recunoşterea poporului român ca naţiune politică şi protestul împo
triva unirii Transilvaniei cu Ungaria 27•
La marea adunare populară de la Blaj din 3-5 mai au participat 32
delegaţi din Braşov şi Ţara Bîrsei mwlţi dintre ei primind sarcini importan
te pentru revoluţie : Gh. Bariţiu a fost ales vicepreşedinte,

iar I. Br:m

secretar al adunării. I . Bran şi j uristul I. Puşcaş au făcut parte din Comi
tetul permanent al revoluţiei din Sibiu ; mai apoi şi Gh. Bariţiu. Din cei
1 60 de membrii ai delegaţilor care urmau să prezinte împăratului şi dietei

memoriul adunării, 30 au fost braşoveni. Astfel, din delegaţia trimisă la
împărat făceau pa rte Gh. Bariţiu, I . Popasu, V. Lacea, Al. Verzea, 1. Iuga,
N. Orghidan, C. Secăreanu, N. Dima, Oprea Ţircă etc. iar in delegaţia că
tre dietă au intrat Nicolae şi B. Găitan, 1. Aldulea, P. Gherman, N. Popea,
Iosif Barac, Radu Moroianu etc . Conducerea delegaţiei în primă audienţâ
la împărat a revenit protopopului I. Popasu, deoarece episcopul A. Şaguna,
preşedintele delegaţiei ales de adunare, întîrzia pentru motive personale
2:; c. Gollner, op. cit., p. 94.
2ti "Gazeta de Transilvania" , 20 aprilie 1848 ; V. Cheresteş i u ; în Din istoria
Transilvaniei, II, p. 14-15.
2i Al. Papiu Iliarianu, Istoria românilor din Dacia superioară, Viena, 1852, tom
II. p. 1:?4 ; S. Dragomir, Studii şi documente, V. p. 130.
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la Cluj şi Pesta 28. I. Bran va face parte din "Comitetul de pacificaţiune al
românilor", creat de a t reia adunare de la Blaj in septembrie 1 848.
Un aspec t specific revoluţiei din anul 1 848 in Ţara Bîrsei este lUipta
celor 2 6 sate dependente impotriva magistratului braşovean, ca mare pro
prietar feudal colectiv. EXiploatate multiil ateral, in

aceste sate

au avut

loc mişcări ţărăneşti cu caracter atît social, ci t şi n aţional. Primele au in
ceput încă din primăvara anului 1 848, curind după declanşarea revoluţiei

din Ungaria, in cele 7 sate săcelene : Baciu, Turcheş, Cernatu, Satulung,
Tărlungeni, Purcăreni, Zizin. Avînd o populaţie de aproximativ 20245 lo
cuitori, din care 1 0.268 români (50,47%), 9.006 maghiar i şi secui (44,78 Ofo),
lupta lor impotriva patriciatului săsesc din Braşov, stăpînul lor, îmbracă
şi o haină naţională 29•
Românii săceleni au participat în număr mare la evenimentele din
9-1 2 aprilie din Braşov. Printre participanţii la marea

adunare de

la

Blaj din 3--5 mai se aflau mulţi intelectuali săceleni de prestigiu, cu au
toritate în popor, 1 0 dintre ei fiind aleşi în delegaţiile către
dietă, ca

:

Oprea Tircă, N. Popea, Al. Verzea, Nicolae şi

împărat

şi

Bucur Găitan,

Radu Moroianu etc. Populaţia maghiară din Săcele urmărea emanciparea
socială prin desprinderea Săcelelor de administraţia Braşovului şi alătu

rarea la C omitatul Trei-Scaune. Demersurile sale, în acest scop, pe lîngă
Dieta din Cluj, la guvernul şi parlamentul din Budapesta, au rămas însă
fără rezultat.
Ţărani din satele Ţării Bîrs.ei îşi arată nemulţumirea şi faţă de legea
electorală. Ţăranii români şi maghiari din Apaţa, Satu Nou şi Vlădeni, re
fuză să participe la alegerea de deputaţi pentru parlamentul din Budapes
ta de teamă ca nu cumva deputaţii saşi să-i facă iar i obagi ; ţăranii

ro

mâni din Bran refuză participarea socotindu-se nedreptăţiţi de către Ma
gistratul braşovean care le-a dat dreptul doar la doi delegaţi cu vot indi
rect ; în alegerile din Săcele, cei doi candidaţi saşi

n-au primit decit 1 1

voturi, căci ţăranii maghiari n u i-au votat iar populaţia românească a vo
tat pentru candidaţii ei : I. Bran şi I. A�dulea30.
Frămîntări,le ţărăneşti din Ţara Birsei erau legate mai ales de mJ.
surile agrare

ale dietei din Cluj , care prin articolul IV elibera ţărănimea

2-� Al Papiu Ilarianu, Istoria românilor din Dacia superioară, Schiţa tomului
I I I, publicată de St . Pascu, Sibiu, 1943, p. 24. A. A. Mureşianu, Prefectura română a
Ţării Bîrsei în 1848 şi 1849, extras din .,Ţara Birsei" , I, (1929), nr. 2-3, p. 21.

� � FI. Salvan, Mişcări ţărăneşti din satele d�pendente de Braşov în anii 18481849, in S.A.I., XIII, 1969, p. 1 39-149.
:;o Ibidem.
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supusă de dijme, de diferite plăţi iobăgeşti, de taxa de răscumpărare a ro
botei, iar colonii care foloseau pămînt urbarial, devenau proprietari asu
pra acestui pămînt. Aceeaşi lege prevedea însă că terenurile alodiale şi re
gale, vor rămîne mai departe in stăpînirea domnului de pămînt, adică
oraşului Br�ov. Ca urmare, 3.000 capi de familie rămîneau

mai

a

departe

dependenţi faţă de seniorul feudal care era Br�ovul. Din aceste motive
ţăranii celor 26 de sate, români şi maghiari, au atacat, sub diferHe forme ,
atît dreptul de proprietate şi folosinţă al acestuia asupra terenuri'l or alai
dale, cit ş i privilegiile sale (regalele) cu caracter de monopol. Ţăranii im
piedicau pe arendaşi să cosească iarba şi să adune fînul de pe livezile do
meniale ; ocupau cu forţa terenurile oraşului ; tăiau pădurile domeniale şi
intrau în folosinţa drepturilor regaliene. I nsuşi magistratul explica, in ra
poartele sale către autorităţile superioare, răscoalele din satele dependen

te. prin dorinţa sătenilor de a fi cedată comunelor proprietatea aloidală ;
livezi, ogoare, munţi, mori, cîrciumi , păduri 3 1• Pentru stăvilirea acestor
răscoale, magistratul a ceru t şi a obţinut în iulie 1 848, dreptul de a intro
duce legea marţială . Mulţi săteni şi mai ales fruntaşi ai mişcări i ţărăneşti
au fost arestaţi şi aruncaţi in închisoare 32•
Dar, după cum este bine ştiut, deşi revoluţia din Transilvania a por
ni t pe baza înţelegerii necesităţii luptei comune a t uturor naţionalităţilor
impotriva forţelor contrarevoluţionare habsburgice, totuşi forţele revolu
ţi onare române şi maghiare s-au dezbinat a j ungindu-s e chiar la ciocniri
sîngeroase. Au contribuit la dezbinar e : hotărîrea samavolnică a dietei din
Cluj de unire a Transilvaniei cu Ungaria fără consimţămîntul poporului
român, impun erea cu forţa a limbii maghiare

şi

menţinerea

vechiul�i

aparat de stat reacţionar, înăbuşirea cu cruzime a mişcărilor ţărăneşti de
către gărzile naţionale maghiare recrutate pe bază de cens , dizolvarea Co
mitetului Naţional

Român şi persecutarea conducătorilor revoluţiei ro

mâne. La acestea se pot adăuga politica d e "divide et impera" promovată
de habsburgi, ca şi poziţiile aripii lui A. Şaguna de menţinere a credinţei
maselor în împăratul de la Viena:n . I n aceste condiţii contradicţiile sociale
şi naţionale s-au ascuţit, iar cele două revoluţli s-au despărţi t in vara lui
31

Arh. st. Braşov, Actele magistrului, doc. nr. 3082/1848.

32

Ibidem, doc. nr. 2753, 2818. 279:5, 2832/1 848.
M. Constantinescu, Lupta naţională şi socială a românilor din T!'ansilvania,
în "Lupta de clasă" , 5/1 968 ; p. 79 ; S. Dragomir, A. Iancu, Buc. 196:5, p. 75-78 ; Al
Papiu-llarianu, op. cit.; III, p. 47-67.
33
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1 848. In septembrie 1848, a treia adunare de la Blaj , a hotărî t înarmarea
poporului român pentru a-şi apăra drepturi le. Urmarea a fost alcătuirea
celor 15 legiuni române.
La Braşov a luat naştere Legiunea română a Ţării Bîrsei, avind ca
prefect pe 1. Bran . Acesta fiind chemat ca membru la Comitetul perma

nent al revoluţiei din Sibiu, legiunea a fost organizată şi condusă de vice
prefectul C . Secăreanu. El a împărţit teritoriul Ţării Bîrsei în tribunate
conduse de tribuni şi vicetribuni, tribunatele fiind împărţite la rîndul lor
în centurii şi decurii.
Un tribunat a fost înfiinţat la Bran, avînd ca tribun superior pe j u
ristul 1. Puşcaş din Sohodol, iar ca tribun pe N. Popea din Săcele; viitor
episcop de Caransebeş, acest a din urmă va spune mai tîrziu că : " . . . eu
în revoluţie am fos t tribun al Branului":v.. Un al t tribunat a fost acela al
Săcelelor, avînd ca tribun pe D. Boier, iar ca vicetribun pe Teclo35•

Ch:emările Comitetului naţional al revoluţiei adresate poporului de

a lupta pînă la ultima picătură de sînge pentru ca poporul român să se
bucure de aceleaş i drepturi naţionale ca şi celela'lte naţionalităţi din Tran 
silvania, au găsit un viu ecou în rîndurile

maselor din Ţara Bîrsei care

s-au înrolat cu entuziasm în unităţile legiunii36 • In luptele desfăşurate cu
intreruperi, între 27 octombrie 1 848 şi 20 martie 1 849, s-au produs excese
din partea ambelor părţi, după cum remarca şi K. Marx : ., . . . şi aici au
fost un şir de atrocităţi reciproce"31 excese pe care poporul român nu le-a
dorit, iar comandantul legiunii, C. 1. Secăreanu le-a condamnat, dovedind
în acele împrejurări grele mul t
riografia maghiară38 .

umanism,

lucru

recunoscut

şi

de

is to

In a doua parte a lunii ianuari e 1 849 , cînd armatele generalului Bem
se apropiau de Sibiu, oficialităţile Braşovului şi Sibiului au cerut aj utorul
şi intervenţia trupelo r ruseşti af1late în Ţara Românească. Remarcăm cu
această ocazie un alt aspect al revoluţiei române din Ţara Bîrsei, opoziţia
faţă de intervenţia ţaristă. Cei doi delegaţi români la adunarea magistra
tului care a formulat cererea de ajutor, C. 1. Secăreanu şi Gheorghe Ioan,
lu�nd cuvîntul, s-au opus amestecului extern. Pe aceeaşi poziţie s-au pos34 G. Moroianu, Tribunii de origină din Săcele în revoluţia din anul 1848, in
"Plaiuri Săcelene" , 1, 1934, nr. 7-8, p. 4.
35 FI. Salvan, C. '1. Secăreanu, p. 64-65.

36 Al Papiu - Ilarianu, Istoria românilor din Dacia superioară, schiţa tonului
III, publicate de Şt. Pascu, Sibiu, 1 943, p. 75.
37 K. Marx, lnsemnări desPTe români, Buc., 1964, p. 158.
38 Orban Balasz, A. Szekelyfăld leirasa-hatadikklltet, Barczasag, voi. VI, Bu
dapesta, 1873, p. 125.
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tat şi ceilalţi revoluţionari braşoveni , in frunte cu Gh. Bariţiu, după cum
relatează însuşi N. Bălcescu intr-o scrisoare către I. Ghica39 • De asemenea
intrarea trupelor ruseşti în Braşov în zilele de 2-4 februarie 1 849, e co
mentată de către Gazeta de Transilvania cu rezervă, iar populaţia oraşu
lui a primit-o cu răceală " . . . nu cu lacrimi de bucurie", după cum remarca
diplomatul francez la Bucureşti, Segi.ir. Cu toată intervenţia armatei ţa
riste, trupele revoluţionare maghiare, comandate de generalul Bem , au
ocupat la 1 1 martie, Sibiul, iar la 20 martie 1 849, Braşovul"0. Prefectura şi
Legiunea Ţării Bîrsei s-au dizolvat"1. La Braşov se va stabili acum Cezar
Bohliac, fruntaş al revoluţiei din Ţara Românească, care va publica ziarul
"Espatriatul" militînd, aşa cum a militat şi Gh. Bariţiu, pentru colabora
rea revoluţiei române şi maghiare în interesul ambelor popoare.
Un alt aspect ai revoluţiei din Ţara Birsei îl constitui e activitatea
politică şi obştească a Legiunii Ţării Bîrsei, care s-a afirmat, de la con
stituirea şi pînă la dizolvare , ca un for popular reprezentativ al românilor
din Ţara Bîrsei. Prefectura Ţării Birsei a apărat ca o autoritate politică
românească drepturile naţionale şi politice ale românilor in faţa autori
tăţilor reacţionare looaJe.
Recunoscînd-o ca atare, populaţia românească i se adresa cu încre
dere şi speranţă, nu numai în probleme militare, ci şi in chestiuni p olitice,
civi�e etc. Acest aspect al revoluţiei este relevat, cu deosebire, de eveni
mentele petrecute în satel e brănene, care aveau o situaţie specială fiind
exploatate din punct de vedere al obligaţiillor feudale-iobăgeşti de un organ
în plus : castelanul Branului. De aceea, curînd după formarea tribunatului
Branului, brănenii, în noiembrie 1 84 8 , au răsturnat pe cale revoluţionară
vechea administraţie românească, democratică. Ca primar au ales pe vi
cetribunul Aron Moşoiu , ca

notar, pe dascălul

gardă naţională, i ar pe N. Tătaru, ca

ajutor al

Vartolomeu, căpitan de
lui. In felul

acesta, în

această zonă, cea mai compact românească din Ţara Bîrsei, timp de 4 luni
puterea a fost deţinută de către popor şi autorităţile revoluţionare româ
neşti.
Ca un ultim aspect al

revoluţiei din Ţara Bîrse i relevăm contri

buţia Braşovului la întărirea carocterului unitar a!l.

revoluţiei

române

39 Bibl. Ac . R.S.R., Munuscrise române nr. 971, fila 23; Fl. Salvan, C. I. Secărecmu, p. 69.

40 Gh. Bariţiu, op. cit., p. 462.
41 Arh. st. Braşov, Actele magistratului nr. 2094 şi 3920/1849.
42 Fl. Salvan, Mişcări ţărăneşti . . . , p. 145 şi C. I. Secăreanu, p. 67.
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din 1 848, ca loc de intilnire al fruntaşilor revdluţiei, de frămîntare şi lă
murir e programatică revoluţionară, de vibrantă chemare la unitate de ac
ţiune, de unitate naţională.
După cum s-a mai arătat, la Braşov a venit in aprilie 1 848 profeso
rul S. Bărnuţiu, figură proeminentă a revoluţiei transilvănene, pentru a
conveni cu revoluţionarii braşoveni asupra unui punct de vedere comun
în problema naţională. Aci, la Braşov s-au refugiat revoluţionarii moldo
veni : fraţii I. şi V. Alecsandri , G. Sion, Grigore Balş, Alecu Russo, Al. I .
Cuza, N. Ionescu etc., curind după înăbuşirea mişcării revoluţionare din
martie d e la Iaşi ; de aci au plecat la adunarea de la Blaj din 3- 5 mai şi
tot aci s-au întors după adunare. Primiţi de români i braşoveni cu "căldu
ră şi caritate" , unii din ei au fost găzdui ţi la hotel "Coroana" sau "Pomul
verde", iar alţii la familiile româneşti, ca aceea a negustorului Gh. Nica
sau ale cărturarilor C. I. Secăreanu şi Iacob Mureşianu . Discuţiile dintre
conducătorii moldoveni şi fruntaşii braşoveni, desfăşurate in timpul unor
excursii în jurul Braşovului, la Săcele, ca şi in Casina Română, au dove
di t o unitate deplină de vederi în problemele fundamentail.e ale revoluţiei,
lucru mărturisit răspicat de către Gh. Bariţiu : "Nu-mi amintesc să se fi
născut între noi şi moldoveni diferenţe de păreri în chestiuni naţionale
şi politice"43 •
Sosirea la Braşov a refugiaţilor moldoveni şi activitatea lor a fost
urmărită de autorităţile Braşovului, care în rapoartele lor vorbesc alar
mant de "Planul de restabilire a Daci ei de odinioară" . Astfel în raportul
său

către contele Teleki, din 30 aprilie, judele I. Albrichsfeld spune : "Ieri

mi s-a anunţat că au sosit aici trei străini din Valachia sau Moldova care
par a fi nişte emisari veniţi cu scopul de a convinge pe românii de aid ca
să lucreze pentru restabilirea Daciei de odinioară". La rîndul lui, directo
rul poliţiei, I. Trustch, raporta judelui că " . . . Presupunerea că aceştia ar
fi emisari t rimiş i pentru restabilirea regatului dacic se bazează pe decla
raţiile lor proprii făcute in mod public şi care mi-au fost comunicate din
mai multe părţi"44• Sub influenţa discuţiilor cu revoluţionarii braşoveni şi
a participării la adunarea de la Blaji, la 1 2/24 mai 1 848, emigranţii mol
doveni din Braşov semnau cu îndrăzneală "Prinţipiile noastre pentru re
formarea patriei" , cel mai inaintat program al revoluţiei moldovene. Tră43 Gh. Bariţiu, op . cit., p. 568, 1. Colan, Casina română, 1 8 3 5-1935, Braşov,
1936, p. 46.
r.r. 1. Prahoveanu, Braşovul loc de întîlnire al revoluţionarilor de la 1 848, in
Drum nou, nr. 8793/1973.
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ind acele zile de mare şi luminos freamăt şi entuziasm popular şi revolu
ţionar, inima lui V. Alecsandri a vibrat aci la Braşov, cald şi generos, al
cătuind 2 poezii "Către români" publicată la 24 mai în "Foaie . . . " şi apoi
"Hora Ardealului" prima variantă a "Horei Unirii" publicată în "Foaie . . . "
la 14 iunie 1 848. Tot atunci şi împins de aceeaşi atmosferă, Andrei Mu
reşianu a scris nemuritorul său

"Un

răsunet". Devenit

cîntec şi

marş,

revoluţionarii braşoveni ca I . Puşcariu şi Eremia Verzea din Săcele, care
au trecut Carpaţii în Ţara Românească, activind în calitate de comisari de
propagandă la răspîndirea constituţiei revoluţionare de la Islaz în mase"\
1-au folosit pentru mobilizarea poporului la lupta revoluţionară.
La Braşov au venit şi fruntaşi ai revoluţiei din Ţara Românească,
ca I. E.

Rădur.�escu, Cr. Teoll, Grigore Ipătesou, Cezar Bobliac. N. Bălcescu

a fost in Braşov la sfîrşitul lunii noiembrie pînă la 1 6/28 decembrie 1 848.
El a asistat chiar la o adunare din piaţa oraşului arătîndu-şi surpriza că
poporul putea apela la "muscali" , remarcind in schimb poziţia ostilă, cu
rajoasă a lui Bariţiu"6 . Cezar Bolliac, fruntaş al revoluţiei muntene, se va

stabili de asemenea dUipă înfrîngerea revoluţiei din Ţara Românească la
Braşov, publicind aci ziarul "Espatriatul" prin care milita pentru înţele
gerea şi colaborarea dintre revoluţionari i români şi maghiari . La rîndul
lor, foile braşovene, Gazeta şi Foaie . . . prin materialele publicate, rele
vînd aspecte majore ale românilor de pe un versant şi celălalt al Carpaţi
lor şi scrise de cărturari din toate

ţările române, au contribui t în mare

măsură la popularizarea unu i program unitar de revendicări"7, la făurirea
conştiinţei de unitate naţională a poporului român.

Şi este deosebit

de

grăitor faptul că tocmai aci, la Braşov, a răsunat pentru prima dată "Deş
teaptă-te române !", şi t ot aci poetul a scandat întîia oară : "Hai să dăm
mînă cu mînă

/

Cei cu inimă română,

1

Să-nvirtim hora frăţiei

1

Pe pă

mîntul României", că aci a apărut programul care prevedea şi unirea ţări
lor române şi neatîrnarea lor (Prinţipiile . . . ) .
Atunci, în mai 1 848, România exista doar c;a un ideail, ca un vis. Pa
şoptiştii au ll.llptat şi s-au jertfit pentru ca acest vis, acest idea�, să fie
scris pe steaguri. Generaţii1le viitoare, la îndemnul lor,

s-au străduit

şi

j ertfit ca acest vis să devie realitate concretă şi un mare şi nezdrundnat
adevăr, a cărui culminare o trăim astăzi, in anii socialismului biruitor.
r.5 Gh. Şelaru, Tribuni Săceleni al revoluţiei de la 1848,
8811/1973.
46 Gh. Bariţiu, op. cit., p. 406.

în

,.Drum nou " , nr.

47 M. Băltescu şi M . Gherman, Braşovul şi revoluţiq_ de la 1 848, în "Astra" nr.

4/1973 p. 7.
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DOCUMENTE INEDITE CARE REFLECTA ACTIVITATEA LUI GEORGE
BARIŢIU PUSA IN SLUJBA ŢARANIMII DIN ŢARA BIRSEI ŞI JMPRE
JURIMI INTRE ANII 1850-1855, PRECUM ŞI LUPTA ANTIFEUDALA
A ACESTEIA
de CORINA SPOREA - SAVU

Ince1pînd cu sfîrşitul secolulu i al XVIII-lea, problema lichidării ra
porturilor feudale dintre moşieri şi ţărani, aj unge la ordinea zilei. Tot mai
dese erau d ezbaterile adunărilo r de s·tări, amkolelle de ziar, memoriile
adresate forurillo r superioare politke, care se ocupau intens de necesitatea
eliberări i ţărănimi i, ce se manifesta tot mai puternic şi periclita "ordinea" .
Alceastă situate, cu totul nouă, dar care era caracteristică Transilvaniei l a
sfîrşitul veacului al XVIII-lea ş i începutul veacului al XIX-lea era gene
rată de adîncirea contradicţiei î:n tre tendinţa de lărgire şi de intensificare
a producţiei de mărfuri şi munca gratuită a ţăranilor dependenţi�.
Intensificarea exploatării sociale, care coincidea cu înăsprirea asu
pririi naţionale se agravează continuu, ceea ce va face ca problema lichi
dării dependenţei cu caracter feudal a ţărănimii şi eliberarea naţională să
devină probleme acute şi strins legate una de alta în deceniile premergă
toare revoluţiei de la 1 848.
In acest context, lichidarea servituţiilor feudale şi ştergerea robotelor
se loveau de rezistenţa marilor proprietari, sprijiniţi de organele locale ale
puterii habsburgice. Au loc numeroase mi.cşcări ţărăneşti împotriva robo
telor, dar acestea au fost reprimate.
Fruntaşii mişcării revoluţionare din Transilvania urmăreau cu aten
ţie încercările făcute în legătură cu reglementarea relaţiilor dintre moşieri
şi ţărani , pronunţindu-se cu hotărîre pentru desfiinţarea roboteil.or şi şte rge
rea iobăgiei. Astfel, George Bariţiu, referindu-se la iobăgia din Transilvania
cerea încă din 1 844 "ştergerea cit mai grabnică a acestei nedreptăţi" , iar
1 Iosif Kovacs, Desfiinţarea relaţiilor feudale în Transilvania, Cluj, 1973, p . 9.
7 - CUMIDAVA
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într-un articol publicat în numărul 4 1 al Gazetei de Transilvania din anul
1 847, arată cu fermitate că numai p ri n "pămînt liber şi muncă liberă p o t
fi rezolvate pro blem el e ţărăni m i i i o b age ".
La fel , p entru deziobăgi rea şi ştergerea robotelor fără d esp ăgubi ri ,
s-a pronunţat Avram I an cu , care d e d a r a răsp i cat : " D es fi i n ţare a robotelor
fără d esp ăgubire s-au moarte ! " 2 .
Asupra d esf ii nţ ăr1 i se rvi tu ţi ilor feudale s-a p r onu nţat şi Simion
Bărnuţiu în proclamaţia redactată de el la 24 martie 1 848 : " Ştergerea io
b ăgi ei naţi ei româ n e , c on gres naţ ional , în care să ne înţ elegem noi în ai nt e
despre dobîndirea acestora" 3•
Necesi tatea d esfi i nţ iirii io b ăgiei şi a d i j m el or s-a reflectat în pro
g ram u l revoluţiei de la 1 843, accept3t de masele populare în Ad unarea de
la Blaj din 3i1 5 mai.
Desfăşurarea rapidă a evenimentelor d up ă Adunarea- d-2 la Blaj din
3/ 1 5 m ai , aduce cerinţele ţărănimii în d ezbaterea Di,etei întrunită la Cluj în
29 m ai 1 8413. Astfel, aceeaşi D i etă a Transilvan ie i care în anii 1 846-1847,
deci numai cu puţin î n a i n t e a revoluţiei şi-a pus nu probl em a desfiinţării
i ob ăg ici , c i r egl emen tarea urbarială, est e silită să voteze l ege a de desfiin
ţare a iobăgiei în Pr in c i p atul Transilvaniei.
Dar legi l e agrare ale anului 1 84 8 p r es cr ia u doar lichidarea servitu
ţ i ilor l eg at e de păntînturile , sesii!e u rb�riale şi nu a se rv itu ţi il o r în ge
neral . Aceasta înseamnă că d e prevederile legii s e bucurau numai aşa

numiţii iob agi ş i j eleri urbariali, care posedau pămînturi urbariale 4•
Limitele legilor din 1 84 8

-

limite reale, evidente şi voite

- au îd

f ie rezolvate la nivelul cerinţel or
m are masă de ţ ărani , numiţi în general j eleri alodiali, cu o s i
tuaţie asemănătoare cu a iob ag i lor şi j ele rilor "c.lrbariali, rămin în conti 
nuare la discreţia moşierimii. Legislaţia agrară a anului 1 848 nu a prevăzut nici criteriile de d a sifi caT e a păm î ntu ri lo r în u rbari al e şi alodiale.
Aceasta îşi găsea o reflectare şi mai grevă în cazul unor pămînturi aflatE'
în fol os i n ţla iobagilor �i jelerilor despre care nu se -1tia dacă sînt urbaria!e
sau alodiale : terenuri defrişate, p ăr ăs ite etc., care, în unele p ărţi ale
Transilvaniei a j u n geau să dep ăş e asc ă suprafaţa pămîntului urbarial.
Prin consc ri p ţia din 1 794 s-a prevăzut ca din păm în tu ril e părăsite
să fi e create noi sesii iobăgeşti. Totuşi, cea mai mare parte a u fos t d ate

cu t ca

n ăzu inţ ele maselor ţărăneş ti să nu

vremii. O

2 Iosif Kovăcs, op. cit., pp. 12-13.
3 V. Cheresteşiu, Revoluţia, de la 1 848, in "Din istoria Transilvaniei " , val. II.,
Bucureşti, 1963, p. 12.
4 Iosif Kovăcs, op. cit., p. 16.
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în folosinţă ţăranilor ca pămînturi alodiale. După 1 848 ţăranii au dus o
luptă susţinută împotriva marilor proprietari pentru ca aceste pămînturi
să treacă în proprietatea lor fără răscumpărare personală. Deoarece aceşti
ţărani, de cele mai multe ori se găseau izolaţi, şansele lor erau mici

5•

Lupta ţărani[or este la fel de îndîrjită şi în cazul pă.mînturiaor ce mai
înainte fuseseră acoperite cu păduri şi tufişuri, dar defrişate şi transfor
mate de ei în pămînturi roditoare şi pe care moşierii au încercat să pună
mînaG.
Intr-o situaţie deosebit de grea se găseau foştii iobagi cu gospodării
izolate, aş€zaţi în număr restrîns pe diferite moşii şi care erau complet ex
puşi sîlniciilor foştilor proprietari.
Ca urmare a multelor scăderi ale legilor agrare din 1 848, foarte mulţi
moşieri îşi declarau pămînturile ca fiind alodiale şi îi sileau pe ţărani să
efectueze în continuare serviciile vechi cu caracter feudal, sau pur şi sim
plu nu recunoşteau vaJlabilitatea legii de desfiinţarea i obăgiei, pretinzînd de
la ţărani rob.::J tele şi celelalte servituţi i. In cele mai multe locuri moşierii
încă din timpul revoluţiei, au )trecut la acţiuni urmate de silirea ţărănimii
române la robote, ceea ce a făcut ca în vara anului 1 848 întreaga Transil
VG:-'.�2 să devină teatrul unor lupte îndîrjite între nemeşi şi ţărănime.

Ţăranime:l s-a împotrivit acestor silnicii şi nu de puţine ori nemul
ţumirile maselor de ţărani iau forma unor revolte făţişe, înăbuşite însă cu
cruzime de ap aratul de stat a�striac, sprij i nit pe regimentele de dragoni.
Pe de altă parte, burghezia română din Transilvania - nemulţumită
de rezultatul revoluţiei -- caută să stringă masele ţărăneşti în jurul pro
gramului ei poli tic, insuflîndu-le ideea că de succesul acestui program de
pinde împlinirea revendicărilor eoonomke şi sociale ale ţărănimii. Pro
blema necesităţii lichidării complete a raporturilor feudale era dezbătută
într-un limbaj accesibil maselor populare, în ziare, reviste, calendare şi
aJte publicaţii, va figura în toate protestele şi memoriile, va fi ridicată de
deputaţii români în toate dezbaterile parlamentare.
Revoluţia din 1 848 în Austria şi numirea în funcţia de prim-minis
tru a principelui F. Schwarzenberg vor imprima o nouă orie11tare politicii
Curţii de la Viena . Noul ministru de interne Alexander von Bach - re
prezentat la marii burghezii - va asigura punerea �n aplicare a acestei
noi orientări , concretizată prin "principiile de guvernare" formulate de
primul ministru, S chwarzenberg şi proclamate de monarh la 31 decembrie
1 85 1 .

5

Iosif Kovacs, op. cit,, p. 39.

6 Ibidem.

7•
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Pri n , , princi pi iJ.e de guvernare" se urmăreau formarea unei noi Austri i
"care printr-o politică absolutistă şi de con ces i i pe planul transformării
burgheze, să-şi menţină existenţa" 7.
Curtea de la Viena îşi dădea seama că orice linceroare de a restabili
iobăgia ar duce la izbucnirea unor noi mişcări ţărăneşti de mare amploa
re în stare să zdruncine imperiul, care chiar după victoria contrarevoluţiei
era destul de ş ubred . Curtea de la Viena recunoştea, chiar dacă nu în mod
deschis, că era în i nteresul ei din foarte multe puncte de vedere suprima
rea relaţiilor feudale. Visteria avea nevoie de impozitele ţărănimii inde
pendente, pentru promowrea i ndstriei, era necesa<ră asigurarea unei pieţe
de desfacere în regiunille agricole ale monarhiei, piaţă ce nu putea fi
asi gurată decît prin existenţa unei numeroase ţărănimi independente cu
putere de c umpărare, care in acelaşi timp să asigure industria şi oraşele cu
produse agrare.
In acest context, cu toate că Viena, după înfrîngerea revoluţiei, a
luat măsuri in direcţia reprimării oricărei mişcări ţărăneşti, a trebuit nu
numai să recunoască vala bil itatea l eg ilor agrare din 1 848, ci să o şi lăr
gească, emiţînd o serie de patente care în cele din urmă au şters drept ul
de proprietate feudal şi au declarat dreptul proprietăţii burgheze8•
Pe aceste c oordon ate se inscriu numeroasele "Ordonanţe" şi "Inştiin
ţări" redactate în limbile germană, maghiară şi română prin care autorită
ţill e habsburgi·ce dau asigurări solemne că ,,robota este ştearsă pentru toţi
vecii"9. Tot in scopu l liniştirii maselor, guvernatorul Transilvaniei L. Wohl
gemuth a dat, la porunca guvernuilui austriac o rdonanţa din 10 ianuarie
1 850.

In ordonanţa din 10 ianuarie 1 850 Wohlgemuth subliniază recunoaş
terea desfiinţării iobăgiei şi dreptul de proprietate inalienabiJ.ă şi fără ni ci
o despăgubire a foştilor iobagi şi jeleri asupra loturilor urbariale. In ace
laşi timp ordonanţa a lărgit conţinutul legilor din 1 848 prin declaraţia gu
vernatorului Wohlgemuth că servituţiile cu c aracter feudal ale celorlail.te
categorii de ţărani vor fi lichid ate mai tîrziu prin răscump ărare . Intrucit
leg:i::e agrare din 1 848 I1IU au prevărut criteriile de clasifioare a pămintu
ri[or in urbariale şi ail.odial.e---de ci nu se pllltea şti ce pământ a intrat tn pro
prietat ea ţăranilor - clasifi.carea naturii pămînturilor se făcea în faţa
cOnducerii satelor pe bază de scripte de care însă, de cele mai multe ori
7 Iosif Kovâcs, op. cit., p. 25.
a

p . 68.

Ibidem.

9 Ordonanţa nT. 2564 din 27 mai 1849, in "Gazeta de Transilvania" 1 849, nr. 18,

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

ACTIVITATEA

Lln

GEORGE

BARITIU

IN

SLUJBA

ŢARANIMil

101

ţăranii nu dispuneau1 0 • La aceas1a � adaugă î ncer<'area a.utorităţHo!I' habs
burgice de "a nu mări anim.oziltăţill e mQ�Şierimii maghiare . . . moşierime

pe care o considera indispensabilă pentru consolidarea internă şi externă
a imperiului " 1 1 •

Această poziţie a autorităţilor habsburgice are urmări adinci asupra
rezolvării problemei ţărăneşti, urmări ce-şi vor găsi reflectarea in măsu
rile luate în favoarea moşierilor : "s-a dat ordinaţiunea, ca poporul şi foştii
proprietari

de pămînt

tribunalele urbariale

să lege

învoiala

pînă

se vor înfiinţa în Ardeal

chemate să rezolve răscumpărarea pentru aceste lo

turi arendate . . . A�a s-a întîmplat. . . că in Ardeal s-au legat multe astfel
de contracte" 12•
Sarcin a primului guvernator al Transilvaniei după infringerea revo
luţiei, era de a pacifica ţara şi de a stăvili năzuinţele românilor pentru
eliberarea socială şi naţională.
Dar menţinerea în continuare, pentru t oţi ţăranii cu excepţia jeleri
lor şi iooagilor urbariali a servituţiilor feudale nu era de natură să aducă
"ordine:', ci, dimpotrivă "a provocat mişcări serioase, contribuind la adîn
cirea nemulţumirilor"13•
De aceea, aceasta rămîne o preocupare principală şi pentru următo
rul guvernator, Carol Boromeu Schwarzenberg, numit după moartea lui
W oh lgemuth, la 30 aprilie I 8 5 I B,

ca�e,

in acest scop a întărit unităţU!le jan

darmereşti şi poliţieneşti şi a adus "o mulţime de funcţionari din toate
regiunile Monarhiei" 15•
Cu toate măsurhle luate pe plan politic şi mai ales miilitar, îngustimea
legilor nu a fost de natură .să liniştească spiritele. Alături de lupta ţărăni
mii iobage şi a j elerimii urbariale pentru recunoaşterea dreptului de pro
prietate, va continua cu o forţă mereu neistovită lupta celor1lalte categorii
de ţărani pentru lichidarea roboteilor, a prestaţiilor şi pentru luarea in stă
pinire a pămînturilor pe care munceau. In unele locuri jelerii aJlodiali răs
culaţi impotriva silniciilor ajung la ciocniri cu unităţile armate sosite in
ajutorul moşierilor 16.
1o Iosif Kovacs, op. cit., p. 36.

11 C. Bodea şi B. Surdu, Regimul absolutist şi r-egimul liber-al ( 1 849-1867), ln
"Din istoria Transilvaniei" , Buc., 1963, p. 143.
12 T. V. Păcăţianu, CaTtea de auT, Sibiu, 1909, vol. V, p. 236.
1 3 Iosif Kovacs, op. cit., p . 32.
H H . Klima, Guvernator-ii TTansilvaniei 1774-1867, 1943, p. 72.

15 Ibidem., p. 7 5 .

16 Iosif Kovacs, op. cit., p. 49.
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Rezolvarea doar parţială a problemelor iobagilor şi jelerilor urbari
ali şi nerezoil.varea, de loc, a situaţiei deosebit de grea a j elerimii alodiale,
continua ascuţire a contradicţiilor dintre marii proprietari şi

ţărani,

vor

continua să pericliteze transformarea paşnică a economiei monarhiei în
spre o economie burgheză. De aceea monarhia va interveni cu noi "Ordo
nanţe" şi "Patente" în 1 853-1 854.
Acestea vor încerca să aducă unele "rezolvări" şi în ceea ce priveşte
j elerimea alodială care era destul de numeroasă, în multe locuri ajungînd

la 45-50% din totalul ţăranilor, sau chiar depăşind acest procent. Dar pînă
la rezolvarea în întregime a revendi-cărilor maselor de ţărani, aceştia vor
folosi numeroase forme de luptă pentru obţinerea drepturilor şi libertă
ţilor cerute.
Una din aceste căi este aducerea pricinilor în faţa "Tribunalelor ur
bariale" şi ale celorlalte instanţe judecătoreşti, inclusiv în faţa celei su
preme, guvernatorul austriac al Transilvaniei.
In situaţia generală a Transilvaniei se încadrează şi Ţara Bîrsei, un
de structura socială era în linii generale aceeaşi. Această stare de lucruri
reiese clar din "Documentele inedite" de o mare valoare informativă pre
zente în lucrare dccumente găsite într-un dosar intitulat "George Bariţiu"
,

- acte neinventariate, aflat în Arhiva Muzeului culturii româneşti de pe

lîngă biserica Sf. Nicolae" din Scheii-Braşovului. Dcsarul cuprinde scri
sori şi cataloage de robote trimise lui Georg e Bariţiu de diferiţi reprezen
tanţi ai ţărănimii din unele bsalităţi din Ţara Bîrsei şi împrejurimi.
Acestea reflectă lupta ţărănimii aservite împotriva moşierilor, pen
tru recunoaşterea eliberării ei de sub apăsarea servituţiilor feudale şi

a

dreptului de proprietate a supra loturilor pe care le lucrau , iar pe de altă
parte pun în evidenţă participarea efectivă a lui George Bariţiu - între
anii 1 8 5 1 - 1 8 5 5 - ca îndrumător şi apărător în procesele de eliberare
pornite atît de iobagii şi jelerii urbariali, cît şi de j elerii alodiali.
Din documentele acestui dosar, deşi relativ puţine la număr, rolul de
apărător efectiv al drepturilor ţărăneşti în procesele urbariale - mai puţin
cunoscut pînă acum - se conturează cu claritate. In această cal i tate

îl

vedem primind informaţii, dînd îndrumări, şi concepînd memorii, depla
sîndu-se chiar la faţa locului atunci cind este nevoie, intervenind pînă la
Curtea de la Viena.
Din atenţia şi promptitudinea cu care urmăreşte şi p oartă procesele
urbariale în care i-a fost solicitat ajutorul, din încrederea cu care i se adre
sează atît ţăranii români, cît şi cei maghi ari, putem trage concluzia că ac
tivitatea lui de apărător nemijlocit al drepturilor ţăranilor nu se limitează
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numai la procesele şi a cţiunile ce reies din dosarul în cauză. Presupunerea
pare cu atît mai verosimilă cu cît lup tător ul pentru cauza ţărănească,
care a fost înlăturat de la conducerea publicaţiilor româneşti - ce vor rea
pare sub îndrumarea lui Ia cob Mureşian u - nu putea r ămîne deop arte şi

să se mulţumească doar cu funcţi a de secretar al "Gremiului" negusto rilor
români din Braşov pe care a ocupat-o de la 1 s eptembrie 1 850 pînă la
decemb rie 1 857 17.

31

Documentele dosarului mai sus m en ţi o n at ,scrise, cu o singură excep
ţie cu litere chirilice - necunoscute pînă acum - au f o st transcrise de noi
,

şi gru pate în trei părţi :
A. Documente privind si tu a ţ ia ţă rănimii din Vama Buzăului şi lo cali 
tăţile învecinate (j ud. Braşov) între anii 1 85 1 - 1 853.
B . Co re sp o nden ţa dintre Bucur Găitan - j udele din S atul ung (Bra
şov) - şi George Bariţiu în anul 1 85 1 .

C . S : ri so ri a le ţăranilor maghiari adresate lui Ge orge Ba r i ţ iu î n anii
1 8 5 1 şi 1 8 55 .
Partea întîia a documentelor provine d e la Vama Buzăului

18

(jud.

Braşov) şi sînt scrise de dascălul Cristofo r Dogariu. Locuitorii comu nei sem
nează pr in p unere de d ege t iar autenticitr.tea acestor semnături este cer
,

tificată uneori de p re otul Dumitru D ogariu , p rin formula "Pentru punerea
degrctelor adereresc eu parohul satului cu numele şi peceta L. P. Dumitru
Dogariu preot". Urmărind cro n ologic documentele ce privesc cauza ţă rani

lor români din Vama Buzăului se constată li ps a multor acte legate de des
făş u r area dramatică a aces tui p ro ces .

. Pri m ul îr: ordi ne cronologică, e ste un "Catalog despre robotele ce li-au
,

purtat iobagii lui Mikeş Jiga dela curte". ln continuarea lui începe cel de

al doilea "Catalog intitulat "Catalog despre robotele ce le-au dat zeleţii dela
Curtea lui Beld Venzel, bătrînul şi Beldi Gyorgy, fiul", datat 1� "Vam::1 Bu

zului 1 8 5 1 s e ptemb rie 15" şi semnat atît de "Zelezi(i) lui Micheş J ig a" cît
,

şi de cei ai celor doi B eld i .

Un al

tre i l e a c atalog al robotelor ar putea fi c on si de rat cel cuprins în

memoriul înaintat de ţăranii

buzăieni

pri n ci p elui

Carol

Boromeu

de

Schwarzenberg şi î nto cm it la 1 7 septembrie 1 8 5 1 .

U n foarte sumar studiu comparativ, atît a l " cataloagelor", cît şi al
"memoriului" cuce la concluzia că ţăranii din Vama Buzăului se încadrau
17 Vasile Netea, George Bariţiu, viaţa şi activitatea
sa, Bucureşti, 1966, pp.
233-234.
�� Arhiva Muzeului bisericii "Sf .Nicolae" din Scheii-Braşovului, Fondul
"George Bariţiu"
dosar acte neinventariate, anexele lucrării noastre nr. A. I-VII.
-
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in categoria jelerimii alodiale fiind legaţi de moşieri prin contracte provi
zorii şi ca urmare, după cum reiese din aceste prime trei acte, într-o situa
ţie mult mai grea decît chiar a jelerilor alodiali din alte părţi ale

Tran

silvaniei.
Urmărind cele trei, "cataloage" ale robotelor, se desprind cîteva con
cluzii cu caracter general :
- Cele două cataloage de robote şi memoriul adresat guvernatorului
Schwarzenberg au fost întocmite la cererea lui George Bariţiu în vederea
pornirii procesului.
- In intocmirea memoriului, prin motivarea istorică şi juridică, pot
fi sesizate intervenţie şi sfaturile lui George Bariţiu.
- Dacă cele două ,,Cataloage" de robote fac o

enumerare a

aces

tora, memoriul ilustrează cu pregnanţă situaţia mai mult decit precară a
ţărănimii dependente din Vama Buzăului .
- Majoritatea covîrşitoare a robotelor apare cu mici diferenţieri în
"
tre cele două "Cataloage" şi în "memoriu , diferenţieri datorate mai mult
formulării.
- Dacă unele dintre robote nu apar in toate cele trei documente, se
pare că e mai mult vorba de o scăpare, cu atit mai mult cu cit semnatarii

"Cataloagelor", deci cei supuşi robotelor înscrise în acestea semnează şi
"memoriul".
- Numărul jelerilor lui Mikeş Jiga şi ale celor doi Wenzeli care sem
nează memoriul, este mai mare decît al celor care semnează Cataloagele .
Remarcăm de asemenea că unele nume suferă mici modificări de la un do
cument la altul, modificări ce se datoresc doar unor greşeli de ortografie.
- 1\'lemoriul şi Cataloagele fiind găsite în dosar, prima impresie poate
fi aceea că G. Bariţiu nu a

dat

curs memoriului. Opinăm

că memoriul

adresat lui Schwarzenberg şi Cataloagele au fost întocmite in mai multe
exemplare, sau dacă au rămas în dosar fiind intr-un singur exemplar, nu a
mai avut nevoie de ele. Aceasta o dovedeşte faptul că ţăranii din Vama Bu
zăul!UI se adresează lui Geor-ge Bariţiu î111 continuare cu încredere, iar pe
de aUă par,te

acesta

,dlc
l.l e

proces'llll pî nă

la OuPtea de la Viena.

Că aceşti ţărani sint cu totul la discreţia moşierilor ne-o dovedeşte şi
scrisoarea fruntaşilor satului din 29 octombrie 1 85 1 , şi trimisă lui G. Bari
ţiu prin George Buzea prin care i se aduce la cunoştinţă că ". . . mîne în

30 Octombrie sînt domnii proprietarii pămîntului aici la noi", ca să-i scoată
"
din case afară "acum in vreme de iarnă , aşa cum au făcut cu "grădinarii"
din Lunea Mărcuşului şi Teliu. Cer ajutor grabnic deoarece "domnii pro-
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prietarii pămîntului . . . au �lobozenie de umblă ou jandari .Şi cu domnu
inspector, carele le este tare părtinitor" 19
Adeverinţa dată de zece locuitori din Vama Buzăului 20 - între care
"
2 "birăi" şi 5 "juraţi - lui Nicolae Lupoiu la 1 5 iunie 1 852 prin care se
arată că "moşia ce o are dînsu şi cei mai dinainte moştenitori aceştii moşii,
au răsplătit-o cu robotă şi slujbe iobăgeşti, dela domnia sa domnul 1\Iicheş
Ianoş precum şi ailţii asemenea iobagi de ·aicea. . . au cîştigat din mila
Împărătească", indică existenţa probabilă, a unor iobagi urbariali în Vama
Buzăului. Susţinem aceasta deoarece adeverinţa pe de o parte pare a fi eli
berată pentru a-i servi lui Nicolae Lupoiu într-un proces urbarial , iar pe

de altă parte arată

oa şi ?,arl ţii asemenea jobagi de

aicea .

.

au �ştjgat d"in

.

mila împărătească", care deci şi-au cîştigat drepturile.
Această referire la "alţii asemenea iobagi" din adeverinţă mai dove
deşte că paralel cu marele proces urbarial pe care il poartă un număr de
peste 80 ţărani din Vama Buzăului, au avut loc şi procese urbariale indi
viduale ale ţăranilor dependenţi.
Pornind de la faptul că pînă nu cu mult in urmă numele Lupoiu era
des întîlnit in Vama Buzăului, nu este exclus ca acest Nicolae Lupoiu să
fie altul decît acel Niculaie Lupoiu ce semnează

memoriul către Schwar

zenberg în calitate de jeler al lui Mikeş Ianoş ; în acst caz ar fi vorba cu
certitudine de un iobag urbarial.
La 12 februarie 1 853, în numele a 1 00 de familii, dascălul Hristofor
Dogariu şi alţi patru locuitori din Vama Buzăului revin cu o nouă scrisoare
adresată lui G. Bariţiu 21• Odată cu scrisoarea îi trimit lui George Bariţiu şi
"datoria ce am fost pentru osteneala prea Onorat Domniei tale de cînd cu

venireCI (nălţatului) împărat pentru noi

avută " •

( sublinierea noastră) ,

ceea ce d ov ed e şt e că G. Bariţiu a dus cauza ţăranilor din Vama Buzău

lui pînă la împărat.
In continuare îl roagă : , , . . . te rugăm P(rea), Onorate Domnule să
rămînem c ă l ca ţ i de picioarele vrăjmaşi lor noştri . . . că de am şti apriat
că nu putem cîştiga nici un drept . . . am pustii cu totul acest sat", căci
"ne temem să nu fie vreo comisie cumpărată de ei earia să nu ne ia în
seamă drepturile . . .
I!J

"

.

Ibidem, Anexa lucrării ns. A. IV.

20 Ibidem, Anexa lucrării ns. A. V.

21 Ibide11), Anexa lucrării ns. A. VI.

x Se pare că importantul eveniment a avut loc cu prilejul călătoriei împăra
tului Franz Iosif in Transilvania in vara anului 1 852.
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Credem că nu greşim, aprcciind că această scrisoare reflectă în cel mai
înalt grad atît continuarea procesului de ascuţire a

contradicţiilor sociale

din Transilvania, cît şi lupta hotărîtă dusă de George Bariţiu pe toate căile
şi mijloacele în calitatea sa de apărător nemijlocit al ţărănimii în procesele
urbariale.
Regretăm că ultima scrisoare a ţăranilor din

Vama

Buzăului -

a.flată în dosarul cu acte neinventariate - adresată lui George Bariţiu la

24 aprilie 1853, nu ne permite să întrezărim sfîrşitul acestui dramatic pro
ces dus cu atîta hotărîre pentru libertate, pentru pămînt, pentru viaţă.
Aflăm numai că "mîne dimineaţă va să vie toţi nemeşii la noi în sat
"
şi îl roagă să le trimită "în scris vreo

Vama Buzău cu execuţie asupră-ne

cîteva cuvinte după înţelesul sunetului Orbarial obăgesc ca să nu greşim
cu răspunsurile". Il mai anunţă că "n-au sosit nimic dela guverne" (sic ! ) .
Următoa,rele trei documente cuprinse î n p artea a Il-a 2. , ,Anexel o r"

�2•

fusţin şi ele afirmaţ�a noastră cu privire la activitatea mai puţin cunoscută
a lui George Bariţiu de apărător al cauzei ţăranilor în procesele urbariale

declanşate curînd după ordonanţ::t din 10 ianuarie 1 85 0 a guvernatorului
Transilvan iei.
Din scri soarea j udelui B uc u r

Gaitan din

Satulung

din 2 1

.august

1 85 1 , George Bariţiu n e apare n u c a un sfătuitor şi apărător " d e birou" al

cauzei ţărăneşti, ci C3 un om care nu precupeţeşte nici un efort în acee>stă
acţiune şi care este gata să plece cu căruţa "afară la faţa locului" 23.

Pierzînd - probabil - primul proces, după cum rezultă din a doua
scrisoare a judelui Bucur Găitan din Satulung din

data d e 6 octombrie,

1 85 1 , George Bariţiu a cerut să vină un om care să ia recursul de

la el să-1

ducă la Satulung pentru "a fi semnat d e oameni" 2 ".
Din această ccrisoare reiese că în aceeaşi zi (data scrisorii - n.n.)
judele Bucur Găitan a trimis un om la George Bariţiu după 1·ecurs, dar şi
că în a{!elaşi timp ţ§.ranii din Satulung fac p regătiri în vederea r ecursului :
fac măsurători în pădure şi în cîmp necesare, conform prevederilor legilo!'
agrare din 1 848, pentru stabilirea dreptului ţăranilor la pădure . In plus, SE
pare că problema recursului e foarte urgentă, deoarece din scrisoarea J U·
delui Bucur Găitan se vede că "tocmai azi 6 octombrie" i s-a comunicat
din partea lui George Bariţiu că a "poruncit ca astăzi
ns)

negreşit

(sublinierea

să trimitu un om ca să aducă recursu să să iscăll ească d e oam�ni .
22 Ibidem, Anexa lucrării ns. B. I-III.
23 Ibidem, Anexa lucrării ns. B. I.
2'. Ibidem, Anexa lucrării ns. B. II.
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A treia scrisoare a lui Bucur Găitan adresată la 22 octombrie

1851 lui

George Bariţiu 25 îi aduce acestuia la cunoştinţă că scrisoarea lui de dumi
nică a primit-o luni "iar mîne negreşit viu" . Tot în această, scrisoare Bucur
Găitan îl informează pe G . Bariţiu că "Duminică am fost la izgonirea hoţi
lor" (desigur a oamenilor Magistratului Braşovu lu i , ce încercau să ocupe
pămînturi�e urbariale cu forţa - n . n. ) 26 .
Din aceste trei documente nu arflăm s:!:îrşitul procesului . Este şi fi
res c , deoarece din al'te izvoare rezultă că p r o c esul urbarial al _ţărani �·Dir din
Satulung făcea parte dintr-un alt pr�c�s mult mai mare, un proces lung
şi greu între cele 7

s ate

sfcelen e şi fostul lor stăr;în feudal, oraşul Braşov

şi care va lua sfîrşit a bia în anul 1 8 7 2 cînd va fi cîştigat numai în parte27•

Ultima r:;.::rte a "Anexelor" cuprinde o scrisoare a lui Iosif Torok din
Cs'i kbalnfalva (Dăneşti ?) datî nd din 29 decembrie 1 8 5128 şi o Adeverinţă
semn ată de 5 l ocui.tori ai comunei Elopatak (Vîkele)

29

din 21 iunie 1 855.

Din scrisoarea l ui Iosif T6r6k aflăm că Geo rge Bariţiu l-a sfătuit să
nu mai "serve::l!SCă" pe " doamna . . . feudală" şi ni::i si mai ia in arendă
, . acele bunuri imobi le după care înaintaşii. . . şi după încetarea lor din via

ţă eu (Iosif T6r6k n.n.) am pl .". tit dare către împărat " . Mai aflăm că Iosif
T6r6k a fost somat să se prezinte in faţa "Comisiei superioare" , unde refu
zind să sem n ez e aC"tele î nt ocmite, a fost pălmuit . D e asemenea, ordonanţele
em ise împotriva lui de , ,Gubernium" nu l e-a primit. Dacă ţinem seamă şi
de fa ptul

că "Domnii dregători" erau împărţiţi în două, dacă să-i dea drep

tate sau nu, ajungem la concluzia că în acest caz este vorba de un proces
urbarial înaintat de Iosif T6r6k - jeler urbarial - proces apărat de Geor

ge Bariţiu şi în t impul căruia , .doamna . . . feudală" a primit tot concursul
Comisiei.
,Dar Iosif T6r6k nu cedează şi îi scrie lui G. Bariţiu "Vă implor deci
pe dumneova:stră cu plecăciune să binevoiţi ai reînoi procedura în oauza
.mea. Pentrucă

să nu rămînă orice

urmaş al

meu despoiat

de ori ce

bunuri. . . " .
Reiese în mod clar că G e orge Bariţiu a acordat
j uridică şi că cu toate intervenţi i le

" d oamn ei .

..

acestuia

asistenţă

feudale " , intervenţii

la

care Comisia este "receptivă" , Iosif T6r6k este r � cale să-şi cîştige drep

turile.
25

Ibidem, Anexa lucrării ns. B. III.

25 Vezi Florin Salvan, Mişcări ţărăneşti din satele dependente de Braşov, în

anii 1848-1849, in "Studii şi articole de istorie" nr. XIII, Buc., 1969, pp. 139-140.
27 Emil Micu, Castelul Bran, Bucureşt, H'57, pp. 34-35.
2B Ibidem, Anexa lucrării ns. C. I.
29 Ibidem, Anexa lucrării ns. C. Il.
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Dîndu-şi seama că George Bariţiu, deşi român. este, deasupra pro 
blemei naţionale, un apărător sincer şi competent al cauzei sale şi-1 im
puterniceşte să acţioneze mai departe pe cale juridică.
Prin Adeverinţa30, scrisă cu litere latine şi fonetică maghiară din
iunie

21

1 855, semnată de 5 locuitori ai comunei Vîlcele, aceştia recunosc că

au primit de la George Bariţiu toate actele pe care le-au avut la el "in pri
vinţa urbarială avută" .
Şi aceste ultime două documente atestă că George Bariţiu, in peri
oada aplicării l egii agrare din

1 848 şi a patentelor privind punerea in apli

care a desfiinţării iobăgiei urbariale, se situează pe poziţii revoluţionare,
devenind în mod practic în procedlllcr"a
" juridică unul dintre apărătorii cei
mai fermi ai cauzei tuturor ţăranilor.
Avem c<>nvingerea că studiul de faţă completat cu documentele din
"Anexe" reuşeşte să aducă o contribuţie l a clarificarea unui aspect mai
puţin cunoscut al activităţii lui George Bariţiu în perioada anilor

1 85 11 855 şi asupra multiplelor aspecte pe care le ridică, lupta maselor de ţă

rani împotriva tuturor servituţiilor feudale.

30

Ibidem, Anexa lucrării ns. C. 11.
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A N E X E :

A. DOCUMENTE PRVrND SITUAŢIA ŢARĂNIMII DIN VAMA BUZAULUI
ŞI LOCALITAŢILE lNVECINATE (JUD. BRAŞOV) INTRE ANII 1851-1853 :
I.
CATALOG DESPRE ROBOTELE CE LI-AU PURTAT IOBAGII LUI
MIKES JIGA DE LA CURTE
Se enumeră în 12 aliniate aceste obligaţii:

Robotele noastre aşa curgea(u) primăvara (1 Aprilie) . Ducem oi şi porci
dela curtea ce o avea la Budila pînă la altă curte Uioara (Malu Mureşului)
cu merindea noastră pe cîte 16 zile şi cu toată cheltuiala noastră.
2-lea. Căpătam altă poruncă să facem coşare la cai de s(cînduri) şi gard, poduri
peste Buzău cu merindea noastră şi cu toată cheltuiala noastră pe cîte 3 săp
tămîni.
3-lea. Pescuiam - umblam după peşte cîte o lună de zile pînă căuta (trebuia, n.n.)
să împlinim cît peşte ni se cerea.
4-lea. La coasă dela începutul coasei pînă la sfîrşitul finului tot cîte 4-5 din toată
casa şi dumineca şi sărbătoarea tot una.
5-lea. Căram fînul de aici tot in curte acasă in Budila. Toată gazda duceam de cîte
10 ori tomna şi ce mai rămînea il duceam iarna.
6-lea. Căpătam poruncă să prindem căprioare sălbatice şi de nu puteam prinde
curînd uneori mai toată iarna umblam după vînat, şi dacă nu puteam prinde
căuta (trebuia, n.n.) să cumpărăm cu bani şi nera (sic) a le ducem călăreşte
tocma la Vioara, cale de 16 zile cu dus cu venit.
7-lea. Torceam cîlţi de toată casa cîte 1 2 ponţi şi-1 găteam şi-1 duceam în Curte cu
mîncarea noastră.
8-lea. La sămănatul inului cu boii noştri îi sămănam şi-1 pliveam şi-1 culegeam cu
merindea noastră.
9-lea. Ne căuta (obliga, n.n.) a căra de toată casa cîte 8 groşi sau trunchi la fierăs
trău! din Bran pentru scinduri pe cîte 2 săptămîni cu merindea noastră.
10.
Cărăm şindila (sic) din munte de hotar de Ardeal in Curte in Budila, cu
merindea noastră pe cîte o săptămînă cînd avea lipsă.
11.
Dam de tot anu iarna pentru lemne 25 de nemţeşti. Căram in tot anu de cite
2 şi 3 care, bîrne.
De toată casa cîte o ferdelă de iască pe tot anul.
12.

1 -•

II.
CATALOG DESPRE ROBOTELE CE LE-AU DAT ZELEŢII DELA CURTEA
LUI BELDI VENZEL, BATRINUL ŞI BELDI GYORGY FIU SAU
Catalogul cuprinde aceste obligaţii în 18 aliniate, numerotate - cu întrerupe
re de semnături - de la 1 la 19, fără a respceta. ordinea. Lipsesc numerele 12 şi 13,
iar numărul 1 6 apare la două aliniate diferite:
Primăvara prin luna lui Martie făceam garduri de îngrădeam finaţurile dom
1 . -a
neşti pe cite 10 zile pînă isprăveam.
2.-a
După ce să isprăvea, ne apucam de sămănat de inuri, aram cîte 2 zile cu toţii
numai noi buzoienii şi cu iobagii de la Teli(u) şi săminam.
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3.-a

După ce sămănam ne venea poruncă să prindem peşte, aşa cîte o săptămînă
pescuiam tot pe sarr.a curţii pînă găseam peşte şi trimiteam la curte.

4.-a

După ce împlineam porunca peştelui, vara, căpătam altă poruncă de o că
prioară la toţi zelegii. Aşa din toate puterile ne străduiam s:i împlinim cu
merindea noastră.

5.-a

După vînat, la şindrilă de unde se făcea din munte, pe cîte o săptămînă , cu
c ar el e cu boii cu toată cheltuiala noastră .

6.-a
7.-a

D up ă ce căram şind r ilă venea poruncă să plivim inu.

După ce pl i ve am inu ne vene a poruncă să facem cîte o varniţă de var şi să-I
c ;, ra m l a Ar pa ta c cu care le n oastre şi cu to ată cheltuiala noastră.

8.-a

După var, venea vremea coasei şi căpătam poruncă pe cîte o săptămînă l a
coasă cu merindea noastră şi după coasă la strîns pînă să isprăvea lucram
cu (i)obagii depreună cu (i)obagii veneau pe săptămînă numai 3 zile, iar noi
lucram toată săptămîna pînă să isprăvea tot lucrul fînului.

9.-a

După ce isprăvea lucrul fî nului să grămădea. Apoi să ducea zeleţii iobagii
dela Teli(u) acasă şi rămîneam noi buzoienii de vîrşuiam j i rezile şi le în
grădeai�'1 cu gard cu mîncarea noastră şi rămînea în grija noastră de dam
seama de toată paguba ce să făcea la fînul domnesc.

10.-a

După fîn toamna făceam zăgazuri la moară cu merindea noastră cîte 4 z ile,
şi cu caru cu boi.

11.

După ce să isprăvea cu zăgazu, duceam bîrne cu caru c u boi pe cîte 5 zile cu
merindea noastră, bîrne de casă.

16.

După ce duceam bîrne in tot anu tomna. duceam lemne de scule toată gaz
da, lemne de un car le duceam în Curte.

1 7.

Căpătam poruncă să ducem fînu cu iobagii de preună că iobagii avea (u) rîn
du i�.lă de duce(u) numai de 3 ori fîn şi apoi ce mai rămînea noi îl că r am tot.
Duceam unu şi de cîte 1 0 o ri fîn la Budi l a .

1 ::; .
lD.

Dup.l ce s"\ isprăvea cu căratul fîn ul ui în tot anul cînd să apropia Crăciunu,
de Crăciun cf1pătam poruncă să prindem o căprioară .

Alte lemne de s::ule de brad pentru sc:ări şi pentru şerigle la graj duri.

Iscălim (prin punerea de deget, n.n.)
George Sporea, birău de curte.

Crăciun Cujbă

George Bălaş

George George Drăgan

George Filip

loji Bărnat

George Stoian

Nică Ciolanu

Ioan Baba

George Solomon

Ioan Mormoloc

Alecsie Milu

Bucur Cîrlan

Ioan Milu

Ioan lene

Marcu Cojocariu

David Buzea

Vasil e Filip

Ioan Buzea

Ioan Filip

Dumitru Milu

Chenofont Buze

Ioan Stoica

Ilie Burcă.

Pavel Marton
14.

De toată casa ducem cîte 3 părechi de pui.

15.

D a m d i n toată casa cîte 8 cade d e alune.

1 6.

Dam de toată casat cîte o pereche de (i) epuri pe an şi
te mai sus toate sau numa ceva de sminteam din cele
răcii ne trăgea la pămtnt şi ne da cite 15 beţe ca
mai multe le-am dat cit nu puteam de a mai scrie

de nu putem impili aces
poruncite din pricina să
la robi. Acestea toate şi
toate dară in scurt ară-
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tăm necazurile şi greutăţile ce le-am purtat şi totuşi ne numesc de colibaşi
şi jeleri pentru care noi vrem a ne cere dreptu afară. Iscălim (prin punerea
de deget, n.n.).
Vama Buzăului 1851 Septembrie 15
Dumi tru Mirică

Zelezi (i) lui

Pandrei Marton

Radu Mhu

Miches Jiga

Pantelimon Tăgîrţă

Ioan Marton

Josim Milu

George Mllu

Andrei Cornea
III.

PREA INALTE Ş I PREA MARITE D. D. PRINŢIPELE
KA ROL DE SCHWAZENBERG

Memoriu din 17 septembrie 1 85 1 inaintat de locuitorii comunei Vama Bu
zăului către principele Karol de Schwazenberg prin care locuitorii din Vama Buzău
lui, descriind viaţa lor de umilinţă din trecut, se plîng l_l:mpotriva abuzurilor foştilor
"domni de pămînt" .
.. Plecati'i şi omilită j�lbă de la noi cei mai de j os însemnaţii lăcuitori din sa
excelenţia sa
preîn(ălţatului) D. D . . . . Aflîndu-ne noi
tul Vama Buzi'\ului cătră
aicea între aceşti munţi pustii şi pomenindu-ne aicea,. Moşii şi strămoşii noştrii aicea
s-au pomenit. Aşijderea noi ur:nătorii lor aicea ne-am deşteptat. lîngă această Vamă
a Buzăului. Fiind noi supuşi tronului împ;irătesc şi adevărat credincioşi înălţatului
împărat, lăcuim pe pămînturi nemeşeşti şi avem numai cîte o grădină împrejurul
casei noastre în c:1re grBdină pînă acum am sămănat cîte 1 ferdelă de sămînţă de
bucate de cucuruz şi m2i de multe nu se face. ca de cîte ori se face : mai ales ş i in
vara aceasta l-a stricr.t ghiaţa ş i - au rămas locul gol şi mai în tot anul îl batp bruma
şi nu se face nimic. Care grădini cea mai mare parte sînt arătuite din pădure
cu
toporul . Noi alt0 mc� i i n-avem, locPri deosebite. d? si\mănături, cîm p n-avem nimic,
decît ţinem cîte vreo două vite şi dintre acelea trăim. Cu mare necaz le ţinem
şi 2.celea si:! cu:-,1părdm fînaţe cu bani de la nemeşi. Aşa . noi în chipurile acestea
fiind pome:-�iţ; aici şi neavînd aici biseri�ă şi nici preot mai nainte. dar acum de
vrec ze::: ea ani am 61pătat slobozenie de biserică şi s-au milostivit un blagocestiv
cre)tin anume Moise Ciută şi ;:-, �1 luat asuprf1şi toată cheltuiala sfintei biserici cu zi
dari. lemnari şi noi din toate puterile ne-am străduit de am adus materi al : piatră,
năsip, var şi alte. Aşa ne-au ajutat milostivul Dumnezeu de s-au săvîrşit. Am cîş
tigat preot şi dascăl sau cantor, dar mai stau să ne părăsească şi preotul . din pricină
că nu sîntem în stare de a plăti altă mai mare simbrie decît 3 0 creiţari argint pe
an şi cantorului 15 cr. Alt n i mic, că loc de sămănătură nu avem să le dăm fără
aceia ;:Juţină plată. Pentru aceea dar noi ticăloşii văzîndu-ne într-atîta strîmtoare de
traiul nostru a ni-l ţinea şi de rînduiala cea creştinească, nu putem răbda a nu că
dea la mila înălţatului K. K. gubernium a ne arăta sărăcia şi lipsa noastră, pentru
că noi pentru sus pomenitele grădini am dat slujbe iobăgeşti la domnii pămîntului
şi încă de le vom numi toate cu amănuntul cîte robote am făcut într-un an cu mult
vor fi mai presus ca ale iobagilor. Aşa noi în revoluţiunea trecută fugind de frica
ungurilor ne-au jefuit şi de ce-am avut şi înainte stătătorii şi povăţuitorii jecmăni
torilor au fost domnii noştri la care am robit noi cu iobăgie. Cel mai dintîi dintre
rebeli au fost D. Beldi Albert şi acum iarăşi domnia sa este cel dintîi care le vrea să
întărească iobăgia iarăşi la loc, înşelînd pe ticăloşii oameni cu frica judecăţii de
înoieşte contracte.
Noi am fost nădăjduiţi în Dumnezeu şi încredinţaţi în monarhul nostru înăl
ţatul şi stăpînitorul împărat că am primit slobozire de robote : tare ne-am fost bucu
rat, dar acum cu totul am căzut în supărare văzîndu-ne părăsiţi de tot dreptul şi de
toată bucuria. Văzînd acum pre tirani care mai asupriţi au fost asupra noastră decît
tîlharii care ţin drumurile că iarăşi ne l:mpresoară şi ne trimite porunci să ieşim din
casele noastre afară. Dacă nu voim să împlinim toată slujba, şi vrea să ne apuce şi
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de rămăşiţa pe 3 ani, care de-ş vor putea implini tot sfatul lor nou ne vor sărăci mai
ta.te şi din revoluţie, că nu vom avea ce plăti atîta sumă de bani care zice să le plă
tim noi toate zilele cu bani şi cu totul vom căuta a ne risipi satul şi a lăsa sfinta
beserecă pustie şi a ne duce în lume unde ne vom putea cîştiga hrama noastră. Mare
durere şi sărăcie ni s-au pricinuit nouă şi măcar acum cind am fi scăpat de subt ju
gul cel amar al iobăgiei. Că noi tare ne mirăm cum iobagii pot să fie slobozi de ro
hotă şi noi nu, aşa dar de ce să mai dăm de o gazdă 10 şi 20 sau 15 nemţeşti arginţi
dajdie pe an, care am dat acum in anul 1849 şi 1850, pentru care nu ne pare rău dar
a da şi dajdie şi robotă, nu vom fi in stare. Către inălţatul împărat arătăm supu
nere şi ascultare dar la muncitorii de trupurile săracilor care fără milă muncea
omul de-1 ţinea toată ziua flămînd şi de să jăluia săracul că n-are ce minca zicea că
să mănince pămînt şi-1 bătea pă bietul zeleţ de-i curgea singele pe pămînt din tru
pul lor ca de la vită cind o taie. De nu voim osebit a mai rămînea noi, adevărat
sîntem proşti, dar ne mirăm cum poate inălţatul împărat a suferi pe un potrivnic ca
acela cumu-i Beldi Albert care-le umbla cu butea de rachiu pe uliţă şi înşela
oa
menii să-i jure subt steagul lui Kosuth cel dintîi au fost domnul Beldiu care şi in
revoluţie au fost Elmecz6 Biztos. Purtători de grija obştilor lui Kosuth Laiot şi au
venit şi prin satul nostru Vama Buzăului şi au dezgolit şi sfinta beserică a noastră
de toate podoabele şi au înbrăcat domnul Beldea sfita preoţească şi cu patrafirul
şi-au învălit capul să nu-l cunoască oamenii şi au dat palmă la unul de-ai noştri să
se uite in pămînt să nu se uite la el, alta: tot finul preotului nostru 1-au scris şi ne-au

făcut de frică pe noi, pe satu de i l-am cărat in Sengiorgiu şi tot bunumu ce-au avut

pre::>tul cu porunca sa 1-au jefuit ceilalţi rebeli care toate sint adevărate, pentru care
noi putem mărturisi. Şi aşa îndrăznim a zice că unul ca acela e vrednic de spînzu
rătoare şi vedem că are pace, dar şi aceia care i-au dat votumuri mari vinovaţi sint,

pre care i-au înşelat de le-au dat la tot omul 6 cr. arginţi să-i dea iscălituri că au

fost om de omenie. La unul ca acela să mai fim noi robi, noi nu voim mai mult a
fi, mai bine să fim împărăteşti scutiţi de tot de nemeşi că noi cu cunoştinţa noastră

am putea zice că am răscumpărat pămîntul care-1 avem cuprins de zece ori mai mult
ca cit ar face el, cu robota care robotă toată o vom insemna aici mai in jos, pentru
mai buna încredinţare cit am făcut tot zăleţiul intr-un an de zile mai intii :

1.

Primăvara pe l a 1 mai căpătam porunca s ă cărăm pari ş i nuiele d e gard, cu
carele cu boii şi cu toată merindea noastră.

2.-lea. Ieşeam la gunoit locurile cu carul cu boii şi cu merindea noastră.
3.-lea. Ieşeam la arat prin grădini domneşti cu carul cu boii şi cu merindea noastră.
4 . -lea. La sădit de pomi şi straturi, cu merindea noastră.
5.-lea. Lemne cărăm cu săptămîna prin Braşov cu
noastră.

carul

cu

boii

şi

cu

merindea

6.-lea. La sămănat inurile domneşti cu carul cu boii şi cu merindea noastră.
7.-lea. Ingrădeam finaţurile domneşti cu carul cu boii şi cu merindea noastră.
8.-lea. Cărăm şindilă (sic) din munte cu săptămîna oale de 6 zile cu dus cu venit
tot cu carăle şi cu boii noştri şi cu mincarea noastră.
9.-lea. Făceam case domneşti cite 6 sub un acoperiş şi cu toată cheltuiala noastră,
ne trimetea numai planul şi alte multe case făceam noi şi mori şi zăgazuri.
10.-lea. După ce le găteam casele, le duceam cale de 4 zile la Arpătac cu dus cu venit

de ne trecea vremea toamna şi primăvara, cu acestea atitea lemne căram de
ne murea boii în jug de slabi şi din pricina aceia rămîneam fără boi.

1 1 . -lea. Ieşeam la coasă şi la strîns laolaltă cu zeleşii ceilalţi iobagi de la Teliu şi
Budila, şi noi nu puteam să ne lucrăm nouă nimic la casele noastre că de la
inceput adică din postul Sintpetrului pînă la Simihai, pînă să sfîrşea, adică

din iunie pînă la sfîrşitul lui august, cîţi eram în casă harnici de lucru toţi

ieşeam, de am fi fost şi 4 şi 6 că iobagi avea să dea numai 3 zile în săptă
mîna, dar noi toată săptămîna şi duminica lucram lor ca şi în celelalte zile
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ş i care n u puteam merge cîţi aveam poruncă s ă lua c u puşca după noi şi n e
trăgea jos de n e bătea c a p e cîini, aşa mai toată vara lucram lor c u merindea
noastră în traistă, de multe ori toată ziua nu mîncam că n-aveam ce.
Străji mergeam de la toată gazda în curte pe săptămînă şi mai de multe ori
2 săptămîni îi străjuiam curtea şi lucram ca robii flămînzi şi ziua şi noaptea.
Aduceam vinurile dupîn Ardeal.
Dam, iepuri, găinuşi, căprioară, pui, ouă şi alte.
Ieşea un preţăduş de la curte de ne scotea la vînat cu săptămîna şi de multe
ori mai toată iarna umblam după căprioară şi de nu puteam prinde plăteam
căprioara cu bani 15 nemţeşti ren.
Torceam cîlţi, toată gazda 10 punţi.
Căram fînul domnesc unul de cite 10 ori cu carul cu boi intr-un an.
Bîrne de brad de cite 7 stînjeni de lungi in tot anul toată gazda cîte 20 de
dărăburi.
Alune, fragi, zmeură şi alte ce da iobagii peste pe noi tot indoit era, mai mult
ca la iobagi, că noi in curgerea anului intreg dabia scăpam de lucrat şi la
casele noastre a patra parte din zilele anului, trei părţi le petreceam cu
lucrul domnes, tot cu mîncarea noastră care pentru de a fi de crezut poftim a
se face cercetare prin o comisie împărătească iar nu numai din Braşov ci şi
din districtul Sibiului vreun domn străin şi din partea bisericească vreun
protopop, pentru ca să ne încredinţăm şi noi că nu ne va surpa iarăşi in
prăpastie, şi atunci se va cunoaşte ce fel de slujbă am făcut pentru oţiră de
grădini care aveam cuprinsă împrejurul caselor noastre, ca şi casele noi ni
le-am făcut, din puterea noastră. Noi după voia lui Dumnezeu sintem nădăj
duiţi că vom fi scăpaţi de nemeşi dacă ni se vor socoti după sfînta dreptate
toate greutăţile care le-am purtat sub jugul iobăgiei. Văzînd noi că s-au mi
lostivit inălţatul împărat de au iertat iobăgia, cum dară noi, cei ce mai pre
sus decît dînşii am robit să nu fim şi noi iertaţi cînd unul din ei are locuri
mai multe decît 10 din noi . Adevărat că pe noi ne numesc jeleri
încă numai colibaşi, dar aşa ne numesc nemeşii pentru folosul lor,
dar jeleriu care au avut moşie prin11re
iobagi
acEli.a
au dat numai
1 zi in săptămînă, iar noi de le-am pune la socoteală am dat pe toată săptă
mîna 4 zile, pentru grădiniţele ce le avem. Oh dară cum să nu plingem noi
şi să fim supăraţi, cind toată ţara să fie slobodă şi mai nainte au fost mai
bucuroşi decit noi că şi dacă au dat slujbe şi au făcut robote au luat şi haz
nl,ă sau folos. Că bucate n-au cumpărat ca noi, nici fin, nici multe pentru
vite. Că toată acestea le-au avut. Dar noi am cumpărat bucate, loc de pă
şune, loc de fînaţe tot de la nemeşi. Dar atît am avut şi noi locul casei şi
pînă acum prăşeam prin grădini cite vreo 200 picioci, dar acum nici de ace
lea nu se face. Noi putem să zicem toţi cu toţi că cit pămint aveam l-am
răsplătit numai cu lacrimile noastre subt vremea iobăgiei şi nădăjduim după
ajutorul milostivului Dumnezeu să cîştigăm la această proastă cerere o bună
mingiiere aflindu-se in sfîrşit drepturile noastre adevărate. După care ară
tări şi supuse plîngeri ale inimilor noastre. Mai pre urmă cădeam in genunchi
cu capetele plecate la milia rn . . . că vom fi auziţi şi rămînem plecaţi şi umi
liţi servi.
Vama Buzăului 1851 septemvrie 17
1. Ioan Ciobanu
2. Ioan Budileanu

3. Gheorghe Buzea
4. Dionisie Drăgan
5. Pătru Sporea
1 - CUMIDAVA

David Buzea Birău
6. Ioan Drăgan

7. Ilie Sporea

8. Ioan Buzea

9. Dumitru Baba

10. Gavril Munteanu
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1 1 . Niculai Mllu
12. Nică Brutaru

13. Petru Ardeleanu
14. Ioan Murăşan

15. Pătru Oagă

16. Nicolae Roşea
1 7 . Dimitrie Dogariu Preot

Aceştia noi sintem zelezii care am slujit pă domnul Beldiu Oalbărt la această
iscălim şi noi zelezii lui Beldi Venţel şi punem degetele lîngă numele noastre
întărind ca in loc de pecete.
Gheorghe Sporea biră.u de curte am fost
Crăciun Cujbă
Gheorghe Bălaş
Georgie Gheorghe Drăgan
Gheorghe Filip
Bărnat Ioan
Gheorghe Stoica
Nică Ciobanu
Ioan Baba
Georgie Solomon
Ioan Marmoloc
Alexie Milu
Bucur Cirlan
Ioan Milu
Ioan lene
Marcu Cojocariu
David Buzea
Vasilie Filip
Niţă Buzea
Ioan Filip
Dumitru Milu
Xenofon Buzea
Ioan Stoica
Pavel Mărton
Ilie Burcă
La aceste din sus împreună iscălim şi noi zeleţii lui Michiş Jiga:
Dumitru Mirică
Radu Milu
Ioan Mărtoi
Gheorghe Milu

Andrei Mărtoi
Pantilimon Tăgirţă
Iezechil Milu
Andrei Cornea

Adeverim şi noi zeleţii lui Beldi Işfan de la Budila:
Ioan Tone birăul curţii
Mihai Roşea
Nică Pavel
Pătru Borcea
Alexie Chirilaş
Nicolae Borcea
Ioan Chirilaş
Georgie Văsii Filip
Ioan Mariş
Nicolae Prundariu
Pătru Roşea

Svanţa Ferenţ
Ioan Vlad
Barbu Burcuş
Gheorghe Brinzea
Ioan Mirică
Georgie Ciobanu
David Vlad
David Filip
David Stoica
Stan Sobeş
Georgie Sobeş

Iscălindu-ne şi noi zeleţii de la curtea lui Micheş Ianoş de la Ozun :
David Rohan
Gheorghe Rohan
Ioan Lupoiu

Niculai Lupoiu
Dumitru Lupoiu
Ioan Rohan

Noi din sus iscăliţii am mai fost j eluit umilit ciitră inălţatul K. K. guber
nium, şi doar s-au milostivit de ne-au trimis valos şi ştim că s-au oprit In
Braşov de nemeşi ca să nu ne vie in mîna noastră.
(Obs.: Toate semnătur�e sînt prin punere de deget).
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7"

Prea cinstite şi vrednice domnule G. Bartţ 1
Nouă bun patron 1

Noi din jos iscăliţii juraţii satului Vama Buzăului cu plecăciune facem cunoscut
Ci. Domniitale printracest trimis anume George Buzea precum iată de bună seamă
mine in 30 Octombrie sînt domnii proprietarii pămîntului aici la noi. Pentrucă in ve
cinătate au isprăvit pe la Lunea Marcoşului şi pe la Teliu, din luncă pe grădinari i-au
scos din case afară, cu jandari
aşişderea vreau să ne facă şi nouă acum in vreme
de iarnă. Pentru care cu degrabă te rugăm să ne tinzi o mină de ajutor că de alt nu
ne ar fi aşa tare frică dar vedem că au slobozenie de umblă cu jandar şi cu domnul
inspector, carele le este tare părtinitor. Rămînem şi prea cinstit dumitale-plecaţi.
=

Vama Buzăului 1851 Octom(brie) (semnează cu punerea degetului n.n.).
Dumitru Mirică
Mihai Roşea
Vasile Filip

David Buzea birău
George Sporea jurat
Ioan Budileanu
Iezechil Milu
Hristofor Dogariu
dascăl
Pe verso :

Cătră pre aCinstit Domniei Sale
prea Cinstit şi vrednicul domn G. Bariţiu cu căzută
plecare să vă primească la Braşov.
V.

ADEVERINŢA DIN 15 IUNIE 1852 PRIN CARE B ATRINI I SATULUI V AMA
BUZAULUI "ADEVERESC CA LOCUITORII NICOLAE LUPOIU E STAPIN
PE PAMINTUL SAU".
Timbru imprimat
6 creiţari

Adeverinţă.

Prin care noi bătrînii, vechii lăcuitori din Vama Buzăului adeverlm precum
dumnealui Nicolae Lupoiu. Moşia ce o are dînsu şi cei mai dinaintea moştenitori
aceştii moşii, au răspîndit-o cu robote şi slujbe iobăgeşti, de la Domnia sa Domnul
Micheş Ianoş precum şi alţii asemenea iobagi de aicea şi dintralte părţi ale Prinţi
patului au cîştigat din mila împărătească, plătind dajdie pînă acum, şi dealcea ina
inte supus va fi. Satul Buzău 15 iunie 1852.
Semnează prin punerea degetului
George Drăgan adeverez
George Filip adeverez
George Sporia adeverez
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Adeverim şi noi din partea satului.
(semnează prin punerea degetului)
George Rohan birău vechi
David Buzia birău
Ioan Ciobanu jurat

Iezechilă Milu do.
George Mihăilă do.
David Filip do.

Ioan Mirică do.
Pentru punerea degetelor adeveresc eu
parohu satului cu numele şi peceta
L.P. Dumitru Dogariu
preot.
VI.
SCRISOAREA DIN 12 FEBRUARIE 1853 ADRESATA LUI GEORGE BARIŢIU DE
DA.SCALUL HRISTOFOR DOGARIU, IN NUMELE LOCUITORILOR DIN VAMA
BUZAULUI,

SEMNATA

DE PATRU

REPREZENTANŢI

AI

SATULUI,

PRIN

CARE ACEŞTIA CER A FI SPRIJINIŢI IN PROCESUL CE-L AU CU FOŞTII
PROPRIETARI DE PAMINT.
Prea Onorate Domnule G. Bariţ !

Ne închinăm cu plecăciune şi tot fericitul bine poftesc din mila darului lui
Dumnezeu împreună şi la tot cuprinsul onorat Domniei tale.
Noi dedesupt scrişi locuitorii satului Vămii Buzăului facem cunoscut despre
starea noastră trimiţînd pre acest om anume George Buzea cu datoria ce am fost
pentru osteneala prea onorat Domniitale de cînd cu venirea I(naltului împărat
pentru noi avută. Cu acea rugare ca să binevoiţi a ne crede şi a primi aceşti pu
ţintei bani de astă dată fiind încredinţat şi pentru lemne după cum ne-am făgăduit
vom şi împlini. Insă pe lîngă acestea te rugăm P(rea) Onorate Domnule să nu ne laşi,
ci pînă la sfîrşitul acestei judecăţi să ne fii bun patron, să nu rămînem călcaţi de
picioarele vrăjmaşilor noştri. Că de am şti apriat (mai înainte, n.n.) că nu putem
cîştiga nici un drept, după multă strădanie şi cheltuială, de loc nu ne-am mai ju
deca, ci am pustii cu totul acest sat, pustiind şi risipindu-ne încotro vom putea. Insă
de am fi noi încredinţaţi că nu ni să va întuneca drepturile. Ne aflăm 100 de familii
şi sîntem bucuroşi a im.plini 1 000 de fiorini în valută, avinld nădejde că vom putea
scăpa a nu da nemeşilor după cererea lor pentru rămăşiţa robotelor şi taxelor robo·
tale nimica, sau măcar şi de ne va însărcina Comisia împărătească după cercetare
a plăti ceva, numai ne temem să nu fie vreo comisie cumpărată de ei, earia să nu
ne ia seamă drepturile şi să ne vinovăţească - că nu ne--ar ·rămînea nici cenuşe in
vatră . Pentru care cu adîncă a inimii plecăciune îţi rugăm bunătatea a ne da umilit
răspuns.
Vama Buzăului, 1 853, febr. 1 2
Hr. Dogaru (dascăl) in numele
locuitorilor.

Gheorghe Rohan Burbu
Ioan Ciobanu
Ioan Buzea
Ioan Budileanu
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VII.
SCRISOAREA DIN 24 APRILIE 1853 TRIMISA DE DASCALUL HRISTOFOR DO
GARIU ŞI PATRU REPREZENTANŢI AI COMUNEI VAMA BUZAULUI PRIN
CARE ROAGA PE GEORGE BARIŢIU SA LE TRIMITA O INTERPRETARE
URBARIULUI

"OBAGESC"

PENTRU

A

PUTEA

RASPUNDE

LA

A

EXECUŢIA

PUSA LA CALE DE NEMEŞI (FOŞTI PROPRIETARI DE PAMINT).

Prea onorate domnule
George Bariţ !
Ne închinăm cu plecăciune şi tot fericitul bine poftim din mila lui Dumnezeu.
Iată Prea Onorate Domnule că mine dimineaţă este să vie toţi nemeşii la noi in sat
Vama Buzău cu execuţie asupra-ne, pentru care facem cunoscut pe lîngă aceia ru
gare ca să bine voeşti a ne mai trimite in scris vreo citeva cuvinte după fnţelesul su
netului Orbarial-Obăgesc ca să nu greşim cu răspunsurile, şi rugăm bunătatea. N-au
sosit nimic dela guverne. Cu care rămînem plecaţi şi poftitori de bine.
Vama Buzăului 1853, 24 aprilie
Ioan Ciobanu

Hristofor Dogariu

Gieorgie Buzea

dascăl
(obs. redactor al actului, n.n.) .

Ioan Mirică
George Rohan Burbu

Pe verso :

P. Domniei Sale
D. D. George Bariţ cu supunere Braşov

B. CORESPONDENŢA DINTRE BUCUR GAIT AN - JUDE DIN SATULUNG
BRAŞOV - ŞI GEORGE BARIŢIU IN ANUL UJ51 .

1.

- Scrisoarea judelui Bucur Găitan din Satulung prin care îl invită pe George
Bariţiu să vină la ,,faţa �acului" .
Onorate Domnule Bariţ !
După vorba ce am avut-o marţi ca să veniţi afară la faţa locului ; aşa poftiţi
iată trimiţu căruţa prin acest omu.
Satulung, 2118 1 85 1 .

P e verso :

B. Găitan jude.
De la Satulung
Onoratului Domn
Domnului Gheorghe Bariţ
la
Braşov

II.

- Scrisoarea judelui Bucur Găitan din Satulung prin care il anunţa pe George
Bariţiu că ii va trimite .,un om" să aducă recursul "să să iscălească de oameni" .
Mult Onorate Domnule Bariţ 1
Fiindu părintele Niagoi in 26 septemvrie mi-au trimis prin dregător cuvintul,
precum că : ce au fostu de isprăvit cu Domnia Ta au isprăvitu şi aşa am gindit că
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s-au şi trimis dar tocmai astăzi in 6 octombrie imi spune un
astăzi negreşit să trimitu un omu ca să aducă recursu să să
aşa dară mă văz silitu a trimite după cite treburi am şi au şi
In pădure şi in cimp ca să-1 aducă şi să luăm niscai creiţari
tru a acoperi spesele ce ne urmează, dar fiindcă gocimanul
la zahana ; dar pînă cind va veni cu recursul (îndărăt) va veni

om că aţi poruncit ca
iscălească de oameni.
oamenii cu măsurători
din lada bisericii pen
Voicu Roşculeţ
este
şi dinsul.

Si răminu, Al Domnii Tale,
plecat servu
Bucur Găitan
jude

Satulung, 6 octombrie 1851.

Pe verso :

La Satulung
Cătră
Onoratul Domnu Domn
Gheorghe Bariţu
la
Braşov
III .

.

- Scrisoarea lui Bucur Gătian, ;ude în Staulung, prin care îl 'informează
George Bariţiu ca recursul a fost iscălit de către oameni şi îl va aduce negreşit.

pe

Onorate Domnule Bariţu !
Scrisoarea Domnii Tale de D uminică o am primit-o luni, fiindcă Duminică am
fost la izgonirea hoţilor şi procesul s-au şi iscălit de cătră oameni şi tocmai astăzi
era să vie cu dinsul dar una ne-au impiedecat. Iar mine negreşit viu fiindcă avem şi
vro cîţiva feciori pentru asentat.
Omului de astăzi i-am plătit 1 fl(orin) 15 cr.
Şi răminu al Domniei Tale plecat
Bucur Găitan jude
Satulung, 22 oct. 1851.

Pe verso :

De la Satulung
Cătră
Onoratul Domnul Domn Gheorghe Bariţu
la
Braşov

C. SCRISORI ALE ŢARANILOR MAGHIARI ADRESATE LUI GEORGE BARIŢIU
IN ANII 185,1 ŞI 18515.

1.
- Scrisoarea lui Iosif T5răk din Csikbanfalva (Daneşti ? ) prin care îl roaga pe
George Bariţiu să reînoiască procedura în procesul sau (originalul în limba maghia.ora)
Mult Stimate Domnule Bariţiu !
Dacă dumneavoastră Vă veţi aduce aminte cînd drumul meu m-a indreptat spre
casă am avut onoarea de a mă indrepta către dumneavoastră. Atunci am fost sfătuit
le dumneavoastră că in viitor că după acele bunuri imobile după care înaintaşii mei
i i. după incetarea lor din viaţă eu am plătit dare către împărat să nu mai servesc pe
amna mea feudală, nici să nu mai iau în arendă acele. Dar cum aţi binevoit să vă
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amintiţi v-am raportat că voi f i sforţat la aceasta dacă m ă voi întoarce acasă. Aşa ş i
s-a intimplat. Am fost somat s ă mă prezint in faţa Comisiei superioare ş i c e a u scris
aici nu ştiu. Şi pentru că în dreptul numelui meu nu am vrut să aplic o cruce, am fost
pălmuit de către domnul Liszkei (un alt avocat). Dece ? nu ştiu. Ordonanţele îndrep
tate împotriva mea, emise de Guvern, nu mi-au fost niciodată înmînate. Domnii dre
gători au început să şoptească între dînşii despre ele. Unul spunînd să mi se dea, altul
că nu. Deoarece un om sărac ca mine se va plictisi de atîta umblet şi la urma urmelor
bunul va rămîne în sfîrşit Curţii. Vă implor deci pe dumneavoastră cu plecăciune să
binevoiţi a reînoi procedura în cauza mea. Pentrucă să nu rămînă orice urmaş al meu
despoiat de orice bunuri şi să vă pomenesc în veci cu inima plină de recunoştinţă. Eu
însă vă voi preţui nu numai cu inimă plină de recunoştinţă - dar vă voi rămîne în
datorat cît voiu trăi.
Este cunoscut de tot satul şi arătat domniei voastre, dacă acest lucru va fi nece
sar că tot neamul meu a fost înglobat de la naştere în acest bun în care m-am născut
şi eu, după care am plătit dare Majestăţii, ceeace va adeveri satul din nou.
Aceasta reînoind vă sărut mîinile şi picioarele rămînînd supusul dv. Iosi Torok
de Csikbanfalva.
29 dec. 1851
II.

- Adeverinţa a cinci Jocuitori maghiari din comuna (Vîlcele) prin care atestil
primirea de la George Bariţiu a tuturor actelor privind procesul pe care l-au avut cu
"Domnii Paminteşti" (originalul în limba romana cu litere latine).
Adeverincze•
.Prin kare noi mai giossu iskelitzi lekuitori dela Comuna Elăpatak, merturiszim
ke am primit dela prea Onoratul D. Georgiu Bariczu toate actele noastre teseleam
avutu akolo, en pritsina j udeketzi noastre ku foşti noştri Domni pămentesty en pri
vincza urbleială avută, şi ajsa noi la numitul Domnu numai avemu nitso acta
de
asztfeliu. Despre care prin atvaszta merturijzimu şi enterim cu puneria degetului nos
tru lenge nume.
Elopatak 21 Iunie 855.
Bukor Vlederian

Georgie Anka

Georgie Dan Senior

Andrej Thoma

Iakob Vlederian

totzi lekuitori dela Elopatak
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DIE UNTERSTOTZUNG DER RUMXNISCHEN BAUERNSCHAFT DES
BURZENLANDES NACH DER REVOLUTION VON 1848/1849 DURCH
GEORGE BARIŢIU

(Zusammenfassung)
Die Avbei t besahreibt bisher unveroffentlichrte Urkunden, die vor
lrurzem im .Archiv des Museums dell" r.umanischen KuiJitur in Şche·ii Bra'?o

vului entdeckt wurden. Sie sind in einer Aktenmappe mit dem Titel

"Be

S'tlalnd George Bariţiu - nicht v€1l"zeichnete Akten" entha'l.ten.

Gelegentlich des Studiums dieser Akrten wuroe ihr besonderer histo
rischer Wert festgestellt, da sie neue Erkenntnisse betreffend ein bisher
sehr wenig bekanntes Tătigkeitsfeld von George Bariţiu vermitteln, u nd
zwar seine Tătigkeit aJls Verteidiger der
Bauerschaf•t des Burzenlandes
und seiner Nebengebiete in den Urbarialprozessen, die bald nach dem
Agrargesetz von 1 848 und nach dem Eruass des Gubernators Ludwig
Wohlgemuth vom 1 0.Januar 1 850, geflihrt wurden.
Die Akten zeigen sowohl die von George Bariţiu der Sache der
Bau ernscha ft einiger Dorfer des Burzenilandes und seiner Umgebung ge
wăhrte Unterstiitzung, cills auch den hartnăckigen K•ampf de r untertănigen
Baru€1I':n gegen die fe\.Jid:alen PriviJegien und fiir die enttschăidigungsfrei e
Anerkennung ihres Eigenwms vechtes auf den von ihnen bewbeiil:eten
Grund.
Die Arbeit umfasst drei Teile : eine kurze Darstellung der sozial
okonornischen Lage in Siebenbiirgen vor der Revolution von 1 848, die
Analy;se des Inhalts der Akten aus der erwăhnten Akrtenmappe und
schliesslich, a1s Beiilage, die Texte der betreffenden Akten.
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ASPECTE DIN PUBLICISTICA LUI GEORGE BARIŢIU
IN PERIOADA 1860 - 1863
de RODICA ŞOFRONl'E
Restabilirea absolultismului în fonne mai rigide şi desfiinţarea com
pletă

a

autonomiei provinciilor Imperiului Habsburgic, sint �emente

caracteristice perioadei care a urmat după înfrîngerea

1848 - 1 849.
Bach"

Măsurile

revoluţiei

din

luate pe această linie în timpul "regimului lui

au avut drept urmare o creştere a ostilităţii faţă de absolutis

mul habsburgic.

Anii aceştia au adus cu ei îngrădirea posibilităţii de

manifesrt:are liberă a vederilor

politi1ce,

autorităţilor a dolaanţelor. De-abia după

sau de aducere

1 8601,

la cunoştinţa

se manifestă o slăbire a

cenzurii presei, apare din nou o relativă libertate a manifestări[or de
opinii, şi ca urmare, presa va cunoaşte o afluenţă a arti colel or protes
ta·tare, a articolelor mobilizatoare şi îndrumătoare în acelaşi timp.
Simţindu-se ameninţat în existenţa lui, atît dinlăuntru cît şi din
afară, ImperiUJl Habsburgic va renunţa la vechiul său sistem de guver
nămînt2 , încercînd o experienţă constituţională, Alexandru Bach demisi 

1859,

onează în august

iar în locul său este numitt Goluchowski, care

se orientează spre o politică de federalizare a imperiului. Trecerea spre
un sistem constituţional de guvernare3 este marcată de emite·rea diplo
mei

1861.

imperiale

din

20

ootombrie

1 860

şi a patentei

Noua etapă inaugurată acum - regimul liberal

din

-

26

februarie

este marcată

de divizarea a t ribuţiilor guvernării între un parlament centrral şi die 
tele provindale. Această încercare de soluţionare era însă depall'fte de a
răspunde aşteptărilor popoareao[' din monarhie, ele nemulţumind în ace
laşi timp atît partidele antiaustriece şi revoluţionare, dt şi pe unii arist V. Cheresteşiu, Carnii Mureşan, George Em. Marica, G. Bariţ - Scrieri so
cial-politice, Bucureşti, Edit. politică, 1962, p. 21.
2 I . Puşcariu, Notiţe despre întîmplările contemporane, Sibiu, 1 913, p. 47.
3 Din istoria: Transilvaniei, II, ed. a I I a, Bucureşti, 1963, p. 18J.
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tocraW . Şi naţionali t ăţi:l e

din Transilvania au fost înşelate

în aşteptă

rille lor. Reprerentanţii reactiunii maghiare d oreau autonomia Ungariei

dar cu anexarea Tr'ansilvaniei, saşii aşteptau o confirmare a vechilor
lor privilegii, în timp ce frunbaşii politici români, credinc i oşi principiilor
manifestate de

la 1 848 încoace, cereau autonomia şi recunoaşterea naţi

unii şi limbii române.

In aceste împrejurări, se înregistrează o activi

talte politică susţinută în rîndul celor trei "naţiuni"5•

In cele ce urmează vom încerca, fo'alrie scurt, să prezentăm felul
cum erau văzUite lucrurile - în aceste împrejurări - de către unul

dintre fruntaşii poporului român, care era totoda,tă şi cel mai de seamă

reprezentant al

publicisticii

româneşti

din

Transilvania - George

Bariţiu.
Pallticiparea sa activă la evenimentele poliitice, precum şi felul
cum a înţeles să le consemneze în scris, pentru informarea românilor în

primul rînd, l-a î ndreptăţi t pe Z. Pîclişeanu să s crie despre el că "n-a

trăit,

n-a g îndit

şi n- a

muncirt detdt pentru neamul său

românesc"6,

fiind "primul şi cel mai harnic colaborator al foilor cărora el le-a dat

fiinţă" 7 •

Emiterea
p oli tic e

diplomei

din

octombrie,

care

punea

în

centrul

vieţii

a T ra nsilvan ie i prob[ema convocării unei diete, a suscitat un viu

interes şi a stîrnilt un amplu schimb de opinii în rindul oamenilor poli
tici ai principatului. G.

Bariţiu, care vede deschizîndu-se prin ea noi

perspective

pentru

de

afirmare

românii

din A rdeal,

în cuvinte pline

de spernn ţă, scrie că o dată cu recunoaşterea autonomiei Transilvaniei,

o daltă cu recunoaşterea naţiunii române oa matură politiceşte, "soarta

este dată în mîinile noastre" 8 •

Aplicarea p revederilor diplomei din octombrie se va lovi însă de
împotrivirea politicienilor maghiari. Aceştia, postîndu-se
pe linia uniunii votla!te la 1848, susţineau că este inutilă convocarea unei

la început de

diete a Tilansilvaniei, care, con form vederilor lor, făcea pa!"lte integrantă
" G. Bariţ, Părţi alese din istoria Transilvaniei pe două sute de ani în urmă,
III, Sibiu, 1891, p. 21-22.
5 Din istoria Transilvaniei, II, p. 190 ; G. Bariţ, Transilvania Braşov, 16 aprilie,
Mişcări constituţionale, în "Gazeta Transilvaniei" (în continuare va apare G.T.), XXIV
( 1 861) , nr. 28, p. 1 17, apud V. Cheresteşiu, . . . op. cit., p. 175.
6 z. Pîclişeanu, Gheorghe Bariţiu - ziaristul, în Transilvania, 1943, an i4, nr.
6, p. 409.
7 Ioan Lupaş, Un capitol din istoria ziaristicii româneşti - Gh. Bariţiu, Sibiu,
1906, p. 20.
8 G. Bariţ, Să ne reculegem, în G.T. XXIII (1860), nr. 46, p. 192, apud, V. Che
resteşiu . . . , op. cit., p. 1 7 0
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din "moştenirea coroanei Sf. Ştefan" . P e această bază ei se împotrivesc
alegerii de noi funcţionJari în comita1te şi comune oare să i:a locul celor
care erau reprezentanţi di.,rect ai statullui austriac. Susţinind că încă
de la 1848 există reprezentanţi aleşi în comita� şi comune, f.runtaşii
politici maghiari acceptă doar completarea numărului lor în acele locuri
unde a fost de.scompletat din diferirte motive. Bariţiu atrage atenţia că
alegerile comisiilor reprezentartive de la 1 848 s-au făcut fără concursul
românilor şi împotriva acestora şi cere demiterea lor. Dar precizează că
"românii nu se luptă penJtru ranguri şi oficii (ci) ei se luptă pentru prin
cipii. Ei nu vor graţie ci VO!r dreptate"9•
Dîndu-şi seama că dacă se V1a apUca legea eledtorală din 1 848.
românii vor avea puţini alegători, îndeamnă pe toţi cei care au drept
la vot, să facă uz de el, şi în acel�i timp face apel Ja slujbaşii români
cal!'e au lucrat în vechea administraţie a Transilvaniei, pentru a-i in
strui şi ajUJta pe .cei nou aleşi10• Bariţiu îndeamnă pe români să ia parte
la alegerile generale de ţinuturi în a căror sarcină intră, între altele,
alegerea, instruir� şi supravegherea funcţionarilor, pentru că ei, româ
nii au cerut mereu adunări marcale in vederea inlocuirii comitetelor de
la 1 848, nefavonabile românilor1 1, arătînd că chiar privi:te dor ca o
şcoală pregătitoare, aceste adunări au deosebiltă\ importanţă pent't"u
români.
Tărăgănarea aplicării prevederii diplomei din octombrie, referi
toare la ta-ecerea funcţH!or publice în mina românilor, il va f-ace pe zia
ristul transilvănean să scrie mai tirziu că ,"o singură speranţă, un singur
punct de răsuflare a mai rămas. . dieta. . . unde românii, ungurii, secuii,
.

trebuie să cadă l'a înţelegere, să-şi dea mina, să-şi ceară iertăciune pen
tru orice vom fi păcătui't unii contra altoca" 12, iar in preajma alegerilor
pentru dietă scri a că deputaţii care vor fi aleşi "trebuie informaţi pe
c•alea publici1ăţii de ceoo ce ne doare şi de ceea ce dorim să avem"13•
Problema centrală ridicată de diploma din octombrie fiind întruni
rea dietei Transilvaniei, cancelarul Kemeny convocă pentru 1 1 febru9 Idem, lncă odată să ne reculegem, în G.T., XXIV (1861),

10 Idem,
1 1 Idem,

m.

35, p. 1 5 1 .

L a reorganizaţiunea Transilvaniei, in G.T., XXIV (1861), nr. 2 2 , p . 92.

Adunările generale de ţinuturi. Să ia parte românii la aceleaşi ? în G.T.,
XXIV (1861), nr. 47, p. 203. Aceeaşi problemă a modului de alegere a funcţionarilor
români, face subiectul articolului Oficialii români, în G.T., XXIII (1860), nr. 58, p.
239.
12 Idem, Din 20 octombrie nici un pas înainte, în G.T., XXIV, (1861), nr. 78,
p. 327, apud V. Cheresteşiu, op. cit., p. 181.
1 3 Idem, Unde se află românii ardeleni de la diploma din 20 octombrie 1860
încoace, în G.T., XXVI (1863) , nr. 32, p. 126.
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1 24

arie 1 86 1 , o co nferi nţă comună a rom ân iU or, unguri1or şi saşilor, pentru
a se stabili prini·cpiile
se

va

înttuni la

de org·anizare ale viitoarei diete1\ conferinţă care
In vederea pregătirii român ilo r pentru

Al!ba Iull:i!a .

această conferinţă, Bariţiu, fiind adept al
din

mişca'I'ea naţiona:lă şi unu l

pu nctullu i

dintre capii aripii

de

vedere

·radical

radicale, militează,

alături de alţi fruntacşi politici români, pentru convocarea unui congres

naţional , în care să se

pună de acord

punctele de vedere

ale români lor

asupra organizării viitoarei diete şi asupra unui proiect de lege electo
rrală, care .să stea la caza a legerilor pentru aceasta. Inainte de convo
carE'a congreswlui naţional, pentru a da "maJterie de d iscuţiune publică",
Bariţiu întocmeşte un program naţion al în 26 de puncte 15, progi"am care

depăş ind

cu

mult

preved eri le

diplomei

din

octombrie,

demonstr-ează

faptul că Bariţiu constatase toate insuficienţele şi ded es ubturi l e

actului

imperial16•
Scopu[ conferinţei preliminare

de la Si b iu , este,

duiPă

cum

va

scrie mai tîrziu pu b l i ci stul român, de a căuta mijloace pentru asigwarea
existenţei naţionauiltăţii române şi a tuturor drepturilor cuvenite ei, pre
cum şi întemeierea un or solidarităţi naţionale, precizînd că

"celelalte

naţiuni trebuie să fie oonvinse că •această patrie numai atunci VIa fi într-ade
văr f ericită", dacă toţi locu'itorii ei "umrăr la um ăr vor

lupta penrt:ru

con

serVIru-ea şi întem eierea feridrii ei pe vecii vecilor". Exprimîndu-şi p oz i

ţia faţă de naţiunea m aghi·a ră , Bariţiu pr ecizează : " . . . eu neg înaintea
cerului şi a oamenilor că ar exis ta ură în'tre naţiuni. Ura, urgia. şi fre
can

nu există

în1lre naţiuni, ci ,numai în·tre

coteri i

şi oligarhii şi

cla

sele pr ivi l egia te . . . să d i stinge m între naţiune şi coteri. Românul. îşi are
scris pe f �am ura sa soli dmi ta!te a

naţională, libertate c onsti tuţion:ail.ă , scă

parea de absolUitism, de anarhie . .. combaterea terorismului oci de unde
ar veni acesta şi frăţeasca con lucrare cu naţiunile frăţiene

spre ferici

rea pa tri e i " 17 .
C onferin ţa convocată de Kemeny la Alba Iulia - nu insistăm
asupra acestei probleme - nu a dus la rezultartele scontate de români.
Comentîn d evenimentul, Bariţ iu va continua să militeze pentru convol'. Pentru pregătirea dietei, pe larg, la Simion Retegan. Pregătirea dietei de la
Sibiu din 1863-1864, în Anuarul Institutului de istorie din Cluj, Cluj, 1969, XII, p.

53-82.

15 Proiect de programă naţională a românilor din Braşov şi împrejurimi, în
G.T., XXIII (1860), nr. 50, p. 206. Articolul nesemnat. Cf. V. Netea, George Bariţ,
Viaţa şi activitatea sa, Bucureşti, 1966, p. 251.

1 6 V. Netea, op. cit., p. 251.
17 G. Bariţ, Caracterul conferinţei naţionale din Sibiu, în G.T., XXIV (1861),
nr. 3, p. 12.

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

DIN PUBLICISTICA LUI

GEORGE

BARIŢIU

(1860-1863)

125

oarea unui congres naţional românesc, subliniind m mod deosebit că,
la Sibiu românii s-w înrtrunit în vederea conferi111ţei de :ha Alba Iulia

şi că, deşi s-a ales un com itet permanent, acesta nu este efic ien t deoarece
membrii săi sînt împrăştiaţi în diferite centre d in ţlară 18 •
Anul

1 8 6 3 aduce pentru români cea de-a doua conferinţă na-

ţională de la Sibiu, din luoo

apri\l.ie, conferinţă oare

recunoaşte diploma

din octombrie şi patenta din februarie !P ri ntre leg ile Tra:nstlw.niei.

In legătură cu convocarea acestei adunări se vor ivi diferende între ro
mâni, datorită faptului

că grupul Şaguna dorea numirea deputaţilor, spre
deosebire de grUJparea r.adicailă, care d orea alegerea lor19 . Bariţiu, încadrat
în cea d-e....a doua grupare, scria : ,,Cei carre vor fi aleşi sau chemaţi să
meargă la adulllai'Ie . . . să meargă, pentru oa să pregăteaiSică căile către
coînţelegerea dorită cu ceilalţi compatrioţi ai lor .. . peniUru ca să mă
soare distanva ce am făcUJt p e calea progresului în cei doi ani ce alU tr-e
cut şi pentruca să dea din nou expresie dorinţelor naţiunii române20".
Pentru posi bHi, tatea unei mai bune informaţii - şi se gînidea la dis
cursurile

ros ti1te

şi la

d is cuţi ile pur·tate cu ocazia congi"esui ui

- Bari
că este un fapt neînsemnat, il menţionăm,
- ,că .ar fi bine ca totul să fie stenogmfiat "pentruca să se taie oricărui
jurna!l ocaziunea de a falsifica dezbaterile şi conclusele tmei adunări
oornân.eşti2 1". Această p.rnpun'e!re a sa de in ti'IodJucere a metJodei stenogra
fierii - metodă utilizattă deja în lucrările die•tei ungare - este mai
ve'C'he; a exprimat-<> şi în 1 860 ci nd s01ria că "ar fi păcat şi o daună
nespusă dacă dezbalterile artî t politice cît şi naţionale ... s-ar mai deperde
şi pe vii!xtr sau dJacă .. . s..Jar corutrage oa şi pînă acum î ntr-u n bHet d e
protocol de şedinţe ... prea puţilll sau nicidecum moti vat, pentruca pu�
blicul să se pună în stare d e a judeoa lruorull., din toarbe 1atu!rile şi a-şi
forma opini un e lămurită, sigură . . . despre ceea ce se întîmplă împrej uruJ
22
său şi pentru dî ns ull. • Alceeaşi idee a necesităţii păstrării în scris a lu
clrăTHo;r conferinţe:lar româneşti o va susţine şi o va cere şi pentru con
ferinţa de la Mie i'ICU.Irea (HI69)23•
ţiu propune - şi deşi se pare

18 Idem, Congres naţional, în G.T., XXIV (1861) , nr. 38, p. 163. Comitetul per
manent, în G.T., XXV (1862), nr. 80, p. 317.
19 G. Bariţiu, Părţi alese. . ., p. 160, şi urm.
20 Idem, Transilvania, Braşov 10 martie (Congresul) în G.T., XXVI (1863, nr.

16, p. 62.
21 Idem, Transilvania, Braşov, 20 Martie (Earăşi despre congres), în G.T., XXVI
(1863,), nr. 19, p. 74.
22 ldem, Stenografi români, în G.T., XXIII ,1860), nr. 57, p. 236
23 Bujor Surdu, Conferinţa naţională de Za Miercurea (1869), în Anuarul Institu
tului de istOTie CZu;, Cluj, VIII, 1965, p. 191.
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Socotim că nu gl'eşim dacă vedEm în această dorinţă, în cererea
lui _de

a se .păstra urma scrisă a evenimentelor, nu concepţia ziaris
tului ci concepţia cărturarului, a istoricului conş tient de va[oarea docu
mentului scris, a consemnării a tot ce poate deveni document isto
ric

-

şi pentru epoca aceea de o deosebită importanţă. Bariţiu

se mai

gîn dea şi la fel'llll în oare presa în slujba austriecilor va prezeruta eve
nimentele, mărturisind că în această privinţă şi el, ziariSitul român, ar
av'ea�
opirnia lui, lega1tă strîns de in teres ele neamului său, d8lr
că
despre aceasta va scrie şi va vorbi pe larg atunci cind v:a p\Jitea, după
cum

subliniază

în

numerel e

din

1 8 şi

20

aprilie 1 860 ale Gazetei

Transilvaniei" .
In desfăşui'Iarea evenimentelor anului 1 86 1 , un loc important 1-au
avut frămîntările legate de emiiterea legii electorale pentru alegerile
dietei Transilvaniei şi trimiterea reprezentanţilor transilvăneni la sena
tul imperiail.. Pentru români era o situaţie grea

octombrie recunoşrtea

autonomia Transilvaniei,

deoarece, diploma din
ei de a avea

dreptul

dar, poli'ticienii ma
dietă proprie şi de a trimite deputaţi în senalt,
ghiari nu recunoştteau diploma imperială şi postindu-se ,pe poziţiile lor
de la 1 848, cell"ea u ca �i[vania să trimirtă deputaţi în die:t:a de la

Pesta. Prima conferinţă de la Sibiu el!aborase principiile pe care româ
nii le doreau să stea la baza legii electorale .pentru allegerea deputaţi


lor în dieta Ardealului. Arăltînd aceasta, Bariţiu sublinia că "fără drep
tul alegerii libertatea este numai o himeră, o �antomă, o inşelăciune24 ",
deşi, el, prin dreptul alegerii se gîndea la votul censHar.
In diferendu l : a lua sau a nu lua parte la ludrările dietei Ardea
lului, Bariţiu declară că se ailăitură acelora care "susţin ca românii să
.

.

trimeartă la dieta Ardealului deputaţi cirt; se V18 putea mai mulţi" pentru
ca "să facă pe voia ooţiunii" apărind cuprinsul Supplexului, .al Pro
tooo�ului de lia Blaj (1 848) şi al celui de .Ira Sibiu ,(1 861) "cu deviza in
frunte : libertate naţională şi limbă26". Preocupat de chemarea adresată
românilor de a trimite deputaţi în senatul imperil81, chemare liansată
prin diploma din odtombrie, Bariţiu subliniază că aceasta nu se poate
face pînă cînd va fi recunoscută limba şi naţiunea română, arătînd că

p. 27.

24 G. Bariţ, Legea electorală cu aplicare la români, în G.T., XXIV (1861), nr. 7,

25 Ide m, Să aleagă românii deputaţi şi ce să apere aceştia în dietă ?, în G.T.,
XXIV (1861), nr. 25, p. 108 ; tot în legătură cu dieta, articolele : Dietw Transilvaniei, în
G.T., XXIV (1861), nr. 14, p. 59 ; Fi-va dietă In Transilvania ? în G.T., XXV (1862), nr.
nr. 72, p. 285 ; Cauza dietală şi propunerea guberniului regesc pentru regalişti, în G.T.,
XXIV, (1861), nr. 83, p. 347.
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d e pu taţii ro mâ n i ar fi priviţi in .Parilamentul din Viena numai "ca par
ticulari", ei neputind fi reprezentan ţi ai unei naţiuni nere cunoscuie
ca

atare26•

Precipitlarea evenimentelor legate de convocarea dietei, poziţia
diferită care o au faţă de această problemă reprezentanţii celorlalte na
ţiuni , nu scapă atenţiei lui Bariţiu. Răspunzînd unui articol apărut in
numărul 1 90/23 august 1861 al publicaţiei "Pesti Hirnok", sub sem
nătura l u i Szekely, în care românii sint sfătuiţi să nu ceară dietă sepa
rată pentru Transilvania, deoarece la 1 848 a fost ştearsă toată inegali
tatea şi să renu n ţe la pretenţiile lor de a patm naţio na:l i tate ,prezen
tindu-se la dieta de la Pesta, Bariţiu subliniază că românii ,sîn1t hotărîţi
să lupte pentru dreptulrile lor, ind:iifetrenlt sub ce; formă şi în ce for,
pentru că num ai astfel se poate ieşi din starea de "aşteptare tulbu
rătoare 27 " .

Convocarea ş i revocm-ea dieted din Pesta, . convoca�ea dietei Tran
si'lvaniei pentru 4 p.oiemhrie 1 861 la AJiba Iulia şi amînaree. ei, demi
sia lui Kemeny, destirtutrea lui Mik6 şi num irea lui FolUot de Orenne
vi!lle in fruntea guberniului, precum �i apariţia în decembrie 1 86 1 a
decretului pentru folosirea limbii române în Lrlacerlle publice, sint noi
etape ale desfăşurării evenimentelor, noi speranţe penbru reprezen ta nţ ii
po!iltic:i ai românilor. Ba·ri ţiu publică in această perioadă o serie de
articole2B menţio nî nd u-şi punctele de vedetre. Un interes de osebit mani
festă faţă de pregătirile pellltru .alegeri, faţă de legee. electorală provi
zorie din aprilie 1 863, fii n d ,nemulţumi t de fi:xarea censului la 8 flo
:ri ni 29 , fapt care va face oa românii să aibă un lliUmăr mic de a[egători,
de ccta. 60 ,mii faţă de aproape 3 milioane de români. In dec�UJl des
f�urării alegeril or , atenţiia lui Bariţiu se concentrează asupra acestora,
luînd apărarea românilor şi combătind pe acei care konizau nereguil.ari ·
se miră cum poporul n�

·tăţile apărute pe pa:rcurs, scriind : "Acela oare

ţine minte numele bărbaţilor fruntaşi şi al funcţionarilor, sau este un rteo
:retic sec

şi pedant lipsiJt de orice cunoştinţe scoase din viaţa practică

sau un prefăcut viclean .. . . Toţi cunosc persoana (candidla.tulw - n.n.)

26 Idem, Să trimită romdnii deputaţi in parlamentul imperial ?, în G.T. XXIV
(1861), nr. 34, p. 147.
27 Idem, Păreri secuieşti despre dieta Ardell'lului, in G.T., XXIV (1861), nr. 67 ,
p. 283.
28 Idem, Rezultatele activităţii senatului imperial, în G.T., XXV (1862), nr. 100,
p. 397 ; vezi şi nota 25.
21 ldem, Idei fugitive despre legea electorală provizorie a Ardealului, în G.T..
XXVI (1863), nr. 37, p. 145.
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fără a le păsla de oonnume30" . In1tr.-oadevăr, in diferite cercuri elooborale,

datorită insuficientei pregărtiJri a alegătorilor,

acellaşi oandidiaJt

a apărut

sub mai multe nume, fapt care a fost in detrimentul româniloll", deoarece
a diUis 1a împărţirea numărului de voturi aCO!rdate unui singur oandidat
în atitea părţi sub cite .nwne apărea in buletinele de vot31•
Un loc de seamă in publicistica lui Bariţiu, în perioada de care
ne ocupăm, îl ocupă articolele referitol8lfe la autonomia Principatu1ui, la

problema unirii sale cu Ungaria şi cornbart:erea acestei dorinţe a vîrfu
rilor politice maghiare. Pentru a pune lla dispoziţia opiniei publice ro
mâneşti materiale motiVJatoare ale luptei politice, Bariţiu înaintează
publicarea în paginile Gazetei a unei serii de articole în care face o
retrospectivă în istoria Transilvaniei32• In aceste BJ:Itioole, se sublimază
că românii au darii întotdeauna autonomia şi că ei au acceptart din
mulţimea legilor "ootro1ate" emise pentru această provincie, numai ace
lea .care le-au adus un oarecare folos. Arătînd că autonomia unei ţări

este în funcţie de deţinerea puterii legisliaJtive, el .subliniază că Tran
silvania, "în seoolii pin urmă" s-:a guvernat nwnai după legi decrelate
în dieta sa şi sancţionate de principele său, făcînd distincţie între unir�
deplină ,şi uniune personailă33. Aceleaşi idei se desprind din toate arti
c olele legate de problema uniunii ,şi autonomiei semnalte de Bariţiu în
perioada agitartă dinainJtea deschiderii dietei Tmnsilvaniei34•
In acelaşi timp, din motive tactice35, Bariţiu respinge

afirmaţiile

celor care susţineau că românii ardeleni vor intemeierea unei "Daoo-Ro30

Idem, Despre neregularităţi la alegeri, în G.T., XXVI (1863), nr. 51, p. 202 ;

vezi şi G.T. nr. 37 din 15 mai 1863, p. 147 .
3 1 St. Retegan, op. cit., p. 74 şi urm.

32 G. Bariţ, Unio Trium Nationum, în G.T., XXIII (1860), nr. 49, p. 201 ; apud
Radu Pantazi, Viaţa şi ideile lui George Bariţiu, Bucureşti, 1964, p. 181 ; Tripartitul lui
Ştefan Verbeiczi, în G.T., XXIII (1860), nr. 60, p. 247 ; Ungaria în revoluţiune, in G.T.,
XXIV (1861), nr. 6, p. 23 ; Octroi - Octroyer, în G.T., XXI I (1860), nr. 84, p. 351 ;
Propuseţiunile regeşti din a. 1848 trimise către dieta Transilvaniei, în G.T., XXV
(1862), nr. 15, p. 57 ; Legile dietei Transilvane din 1848, în G.T., XXV (1862), nr. 29,
p. 1 13 ; Aruncătură de ochi peste propuseţiunile regeşti din Marele Principat al Ar
dealului, în G.T., XXVI (1863), nr. 36, p. 142.
33 Idem, Autonomia Transilvaniei, în G.T., XXIII (1860), nr. 48, p. 197. A
34 Idem, Uniunea Transilvaniei cu Ungaria, în G.T., XXIII (1860), nr. 53, p.
219 ; Autonomia Transilvaniei în Uniunea cu Ungaria mai înainte de 1530, în G.T.,
XXIII (1860), nr. 56, p. 231 ; Cu ce vreau maghiarii să dobîndească pe naţiunea română
pentru sine ? în G.T., XXIII, (1860) . nr. 58, p. 240 ; Iarăşi uniunea Transilvaniei cu
Ungaria în G.T., XXIII (1860, nr. 59 p. 243 ; Proces criminal în contra celor care
vor nimici autonomia Transilvaniei, în G.T., XXV (1862), nr. 60, p. 238 ; Autonomia, în
G.T., XXVI (1863), nr. 19, p. 73.
35 Carnii Mureşan, Ideile social-politice ale lui Gh. Bariţ in publicistica sa din
perioada aibsolutismului şi regimului "liberal",) in Anuarul Institutului de istOTie din
Clu;, Cluj, VI, 1963, p. 1 19.
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mânii"36, susţinînd că problema actuală, la ordinea ziJei este doar recu
noaştrerea naţiunii române şi a limbii româneşti; " . . . eu mai repeţesc că
principaJa noastră problemă naţională ce avem a dezJlega în timpul de fa
ţă , nu este uniunea, ci este naţionalitatea şi limba, întru cel mai str1ns
înţeles al cuvintului"37, şi judicios şi reailist constată că "Uniunea este o
chestiune mai muH diplomatică"38• Pentru români însă , �imba şi viaţa sînt
sinonime" 39• Bariţiu sesizează şi încercările de eschivare, sau mai bine zis,
încercării:e �uroorităţilor de a convinge pe români că nu au dreptul să cea

ră aceasta, precum şi încercări,le de soluţioillare ciuntită scriind : " . . . acela
care voieşte în adevăr a conourge cu condeiuJI. său la dezlegarea fatalei
chestiuni a limbilor, să nu

iasă în faţa patriei numai. cu negaţiuni, nici

să creadă iarăşi că prin aşa-numita decretare a limbii în cîteva comune,
ne-a scăpat pe toţi . . . de confuziunea limbilor . . . ci aici se cer proiepte
pozitive fundate pe nişte prindpii tari""0•
După
este

o

aprecierille

,.tiranie

sale,

sufletească

interdicţia

care

întrece

fo[osirii
pe

orice

limbii

naţionale

tirenie trupească" ,

deoarece "orice popor devine la ceea ce este numai prin limba sa
ca
naţională" 4 1• Inţelegînd importanţa unităţii limbii pentru existenţa
atare a unei naţiuni pentru dezvoltarea şi

afirmarea ei,

Bariţiu scria :

"viaţa genetică a popoarelor . . . atîrnă . . . numai de la gradul culturii
lor spirituale şi de la păstrarea limbii lor în cărţi, în j urnale, în şcoală, în
biserică, în familie încît aceea va fi mai văzută şi mai respectată care va
şti arăta mai multe producte ale minţii şi ale spiritului"42, militînd pentru
dezvoltarea liberă a ziaristicii româneşti şi pentru anularea interdicţiei
importului de cărţi româneşti 43
36 G. Bariţ, Daca-România, în G.T., XXIV (1861), nr. 72, p. 303 ; Daca-Romania
D-lui A.P.J. şi D-lui D . din "KozlOny" , în G.T., XXVI (1863) , nr. 1 , p. 1 .
37 Idem, Uniunea Transilvaniei cu Ungaria, î n G.T., XXIII (1860), nr. 53, p . 221.
38 Ibidem.
30 Idem, Dreptul limbii româneşti şi Transilvania, în G.T., XXIV (1861), nr. 20
p. 127 ; tot în legătură cu aceasta : Limba română ca oficioasă judecată în "Korunk" ,
în G.T., XXIV (1861), nr. 21, p. 216 ; Despre şcoale şi limba latină, în G.T., XXIV
(1861), nr. 61, p. 259 ; Limbile oficiale, în G.T., XXV (1862), nr. 43, p. 169 ; nr. 44, p.
173 ; nr. 45, p. 177 ; nr. 46, p. 181, nr. 48, p. 189, nr. 49, p. 193 ;, Despre limbă, în G.T.,
XXVI (1863), nr. 49, p, 195. In acest ultim articol, scris din Praga, Bariţiu face o para
lelă între "Referinţele boeme şi cele ardelene cu privire la limbă" .
40 Idem, Incă odată limbile oficiale, în G.T., XXVI, (1863), nr. 17, p. 64.
lot Idem, Axiome şi probleme politice cu privinţă la naţiunea română din ţările
austriace, în G.T., XXIV (1861), nr. 33, p. 143, apud V. Cheresteşiu, op. cit., p. 176.
42 Ioan Lupaş, G. Bariţ, studii şi articole, Sibiu, 1912, p. 7.
43 G. Bariţ, Tiparul şi legile de presă, in G.T., XXIV (1861) , nr. 1 7, p. 71 ; Mo
nopolul de cărţi romăneşti privit din punct de vedere naţional, in G.T,. XXIV (1861).
nr. 20, p .83 ; Pentru trecerea produptelor literare româneşti din Principatele Unite, în
G.T., XXV (1862), nr. 47, p. 185.
9 - CUMIDAVA
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Fiind unul dintre iniţiatorii "Astrei", inserează in "Gazeta Transilva
niei" , adeseori, iruonnaţii referitoare la această asociaţie 44 • Cu privire

la

scopurile ei, Bariţiu va scrie că asociaţiunea va fi in stare să demonstreze
lumii că tocmai prin mijlocirea şi cu ajutorul ei se va deschide calea .,spre

mai de aproape înţelegere cu ceilalţi locuitori ai ţării. . . va şti să cîştige
chiar şi respectul neamicilor naţiunii române, va insufla în ai săi respect
către toţi invăţaţii popoarelor conlocuitoare" �5 •
Cu prilejul expoziţiei organizate de "A5tra" in

1 862,

Bariţiu publică

- în calitate de secretar al Asociaţiunii - programul expoziţiei 46, precum
şi unele consideraţii asupra scopului urmărit prin organizarea ei : " . . . este
şi va rămîne o datorinţă mare şi grea ce avem să împlinim, nu numai pen
truca să ne cunoască alţii ci şi mai virtos pentruca să ne cunoaştem noi în
şine in toată privinţa şi în toate ramurile activităţii noastre naţionale" "7 .
Tot cu referire la această expoziţie va mai scrie că "Folosul unei intreprin
deri de natura acesteia. . . poate fi dublu , adică unul moral şi altul mate
rial. Cîştigul moral. . . fiind . . . că românilor li se dete ocaziunea nouă d e
a�i cunoaşte şi mai bine facultăţile spirituale, de a se increde i n viitor mai
mult in puteriile proprii" ; în c e priveşte folosul material Bariţiu scrie că
poporul trebuie să meargă "întru descoperirea şi cultivarea tuturor acelor
arte, meserii şi ramuri economice, cu ajutorul cărora să-şi poată imbunătă
ţii modul vieţii şi asigura viitorul familiei" 48 •
Cu această afirmal'e, şi ne referim la partea a doua a citatului privind
problemele economice, ni se relevă un nou

orizont în

preocupările

lui

George Bariţiu de o uimitoare vastitate. In epoca de care ne ocupăm, ziaris
tul român era receptiv şi înţelegea foarte multe aspecte din acest domeniu.
El seslizează bu:năOSJră efidenţla legărt:JuriJ.or economiace indestr'Uicrtibil e
care uneau Transilvania cu Principatele Unite 49, şi scria : "pentruca să ne
ajungem mai cu inlesnire scopul acesta (dezvoltarea economiei, n.n.) este de
44 Idem, Congres naţional şi societate literară, in G.T., XXIV (1861), nr. 65. p.
276 ; Despre Asociaţia trauilvană pentru literatură şi înaintarea în cultură a popo
rului român, in G.T., XXIV (1861 ) , nr. 92, p. 384 ; Muzeul din Clu; şi Asociaţiunea din
Sibiu, in G.T., XXIV (1861), nr. 99, p. 411.
45 Idem, S ă ne aducem aminte d e cele vechi, in G.T., XXIV (1861 ) , nr. 98 p. 407.
46 I dem, în G.T., XXV (1862), nr. 5, p. 18 ; nr. 6, p. 22 ; nr. 34. p. 1 34, nr. 45,
p. 179, nr. 49, p. 194.
47 Idem, Cuvîntul rostit la deschiderea expoziţiei, în G.T., XXV (1862), nr. 60,
p. 237.
48 Idem, Optniunea publicului despre ezpoziţianea romdnească din Braşov, în
G.T., XXV (1862), nr. 62, p. 247.
49 Idem, Agnculturo, in.du.stria şi comerţul Principatelor Unite către Transil
vania, in G.T., XXV (1862), nr. 39, p. 153.
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neapărată trebuinţă să ne studiem starea şi puseţiunea (poziţia n.n.) în
6!are n e aflăm noi, în care se află şi vecinii noştri, cu care venim pe toată
ziua în contact comercial şi industrial" .
Pentru a facilita această dezvoltare, Bariţiu vede necesitatea unor in
stituţii de credit, fără de care "locuitorii acestei ţări nici că pot spera vreo
îmbunătăţire a decadentei lor stări economice, industriale, comerciale şi cu
acesta a celei spirituale"50, subliniind că fără îmbunătăţkea stări i

mate

riaie a patriei nu se poate face nici un progres pe nici un cîmp al activită
ţii spi rituale. Deci, Bariţiu sesizează o concepţie

cunoscută

nouă astăzi,

itStorkilor marxişti, că doar o bună.Slta�e economi,că permite o activitate rod
nică in domeniul suprastructurii.
Militant consecvent pentru introducerea căilor ferate în Transilva

nia 5 1 , Bariţiu informează prin "Gazeta Transilvaniei " , asupra mersului dez 
baterilor legate de această problemă 52 •
In atenţia sa au stat şi problemele legate de situaţia ţărănimii arde
lene, fiind adept convins al completei desfiinţări a i obăgiei 53• In perioada
de care ne ocupăm, Bariţiu scrie o serie de articole legate de problema ţără
nească45. Afirmaţia sa referitoare 1a

ţăranii din PII1inci�lle Unli.� că

"po

porul ţăran, sau adică adevărata naţiune (să fie) împropietărită, pentruca să

nu mai fie străină şi fugătoare pe pămînt în ţara sa, nici să fie tratată cu
perfidie şi brutalitate" 55 , exprimă clar înţelegerea pe care a dat-o proble
mei ţărăneşti in general.
Aceste aspecte -- şi nu toate -- ale publicisticii lui George Bariţiu din
perioada cuprinsă intre emiterea diplomei din octombrie şi deschiderea die
tei de la Sibiu, demonstrează, cwn am mai menţionat largul orizont şi mul
tilateralitatea preocupărilor marelui publicist şi om politic care şi-a
toată energia şi toată

calpOCitatea

inteJ.ectua!lă în

pus

s!lujba lU!ptei pentru

îmbunătăţirea situaţiei românilor din Transilvania.

50 Idem, Institut de credit ipotecar, in G.T., XXV (1862), nr. 86, p. 341 ; legat de
aceeaşi problemă Proprietate. Bancă ipotecară. Cumpărătură de moşii, în G.T., XXV
(1862), nr. 50, p. 197 ; Epistolă deschisă domnului Jooshn Găl la M. Odorheiu, in G.T. ,
XXV (1862), nr. 93, p. 369.
5 1 O. Boitoş, Lupta lui Bariţ în 1847 pentru introducerea căilor ferate în Tran
silvania, in Observatorul social-economic, 1 945, XII, nr. 4-6, p. 471-493 ; G. Bariţ,
Memorialul pentru cel dintîi drum de fer, Braşov, 1862, cf. Radu Pantazi, op. cit., p. 7.
52 Cf. G.T., XXVI (1863), nr. 19, p. 18.
53 I. Kovacs, Prob,ema desfiinţării iobăgiei şi a impropiet4rii ţărănimii din
Transilvania văzută de George Bariţ, în Anuarul In.ttttutului de istorie din Cluj, Cluj,
VI, 1963, p. 97-107.
M G. Bariţ, Romdnii transilvăneni ca proprietari de pămînt, in G.T., XXIV
(1861), nr. 94, p. 391 ; Cine a desfiinţat iobăgia ţăranilor din Ardeal, în G.T., XXIV
g•
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ASPEKTE AUS GEORGE BAKIŢIUS PUBLIZISTIK IN DEK PEKIODE
VON 1860-1863
(Zusammenfassung)
Die Verfasserin des Artikles stellt die prăgnantesten Aspekte aus G.
Bariţius Publizistik in der Periode zwischen dem Erlass des kaiserlichen
Patentes vom

20

Ok.tober

Lendtages am 7 Julie

1 863

1 860

und der

Eroffnung

des siebenbi.irgis<:hen

dar.

Die Arbeit sti.itzt sich auf die von Bariţiu unberzeichneten

Artikel in

"Gazeta Tran:shlv3111 i ei" - eine Zeirtung die i.ibrigens die meisten Artikel des
grossen rumănischen Historikers und Publizisten enthălt - und steiJllt seine
Einstellung und die Art und Weise, wie er die wichtigsten Ereignisse der
Zeit - die Anwendung des Oktoberpatentes

und

die von diesem verur

sachten Bewegungen, die Vorbereitungen der rumănischen Nationalkonfe
renzern von Sibiru., die Bertăltigung

ftilr ein angemessenes W�tz, der

Verlauf der Wahlen fUr den siebenbi.i·rgischen Landtag - und die Probleme
die diese Ereignisse fUr die Rumănen stellten, aufgefasst hat. dar.

Es sind g1eichfalls die okonomischen Betătigungen Bariţius und sein
Hinweis

auf

die

unverwiistlichen wirtsdhaftHchen Verbindungen

zwi

schen Siebenbiirgen und den Vereinigten Fiirstentiimer dargestellt.
Die Arbeit befasst sich auch mit Bariţius
menhang mit der Tătigkeit

des

Pulblizistik im

Zusam

Vereins "Astra", dessen Sekretăr er war.

(1861), nr. 59, p. 251 ; cf Radu Pantazi, op. cit., p. 193 ; Ce fac comunele româneşti cu
obligaţiunile de stat din anul 1854, in G.T., XXV (1862), nr. 19, p. 73; Despre econo
nomia pădurilor, in G.T., XXV (1 862), nr. 1 1 , p. 42.
din
55 Idem, Epistolă deschisă către ,.Dacia" din Iaşi şi ,.Revista Carpaţilor"
Bucureşti, în cauza naţionalităţilor, in G.T., XXIV (1862), nr. 47, p. 204.
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DESPARŢAMlNTUL BRAŞOV - INIŢIATORUL BIBLIOTECILOR
POPULARE AMBULANTE ALE ,,ASTREI..

de EUGENIA GLODARIU
Asociaţiunea transilvană pentru literatura şi cultura poporului român

a desfăşurat de la înfiinţarea ei, în primul d eceniu al celei de

ra

doua

jumătăţi a sec. al XIX-lea, o bogată şi multiplă .activitate pe tărîm cultu
ral, creînd în jurul ei o adevărată mişcare culturală.
Avind la început un caracter mai restrins ştiinţifico-literar, ea îşi
extinde treptat terenul de activitate, incepind cu deceniul al VIII-lea, în
vederea realizării dezideratului înscris în punctul

2

al statutelor : "înain

tarea culturală a p oporului român" .
Formele şi mijloacele prin care "Astra" şi-a propus realizarea ridi
cării nivelului cultural al maselor largi p opulare

sînt dintre

cele

mai

variate, în funcţie de n ecesităţile şi posibilităţile existente : case de cul
tură,

cămine culturale, expoziţii, şcoli, întovăTăşiri economice, coopera

tive, cursuri de alfabetizare şi mai ales prin biblioteci•.
Acestea din urmă existau în marile oraşe din Transilvania, dar lip
seau în mediul rural. Ridicarea culturală a ţărănimii, II'ăspîndirea cunoş
tinţelor practice, de istorie şi literatură nu se puteau .face fără a se dis
pune de fondur i de cărţi şi broşuri puse la îndemîna sătenilor. Aşa s-a
n �cut ideea înfiinţării bibliotecilor în general şi cu deosebire ,a celor din
mediul rural, din despărţămintele şi agenturile Asociaţiunii. Preocuparea

de a

le înfiinţa este consemnată in noile statute ale Asociaţiunii din

1 895 :

"a înfiinţa prin comunele din despărţămînt biblioteci poporale şi a le pre-

1 .,Astra". Informaţiuni asupra scopurilor şi instituţiunilor 4.sociaţiunii pen
tru literatura şi cultura poporului român in Biblioteca populară a Asociaţiunii, nr.
17 Sibiu, 1904, passim ; 1. Agirbiceanu, Asociaţiunea trcmsilvană pentru literatura şi
cultura poporului român "Astra" , Ce a
fost ? Ce este ? Ce vrea sii fie ?, Sibiu,
1936, p. 6-7 ; V. Curticăpeanu, Mişcarea culturală româneascii pentru unirea din
1918, Bucureşti, 1968, p. 1 16-118 ; I . Holhoş, N. Nistor, Contribuţia .,Astrei" la rea
lizarea unităţii naţionale, in 'Revista Arhivelor, nr. 2, 1968, p. 101-102.
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vede cu lectură acomodată pentru popor", agenturii comunale revenindu-i
sarcina "de a griji de foile, cărţile, eventual de biblioteca populară" din

agenturra respectivă2•

Cele dintîi acţiuni îndreptate spre crearea de
Făgăraş, în

1 8723, şi continuă

biblioteci

încep

la

cu cele din despărţămintele Sibiu, Şimleul

Silvaniei, Dej , Sebeş, Cluj, Abrud, Blaj, Alba Iulia� . Necesitatea înfiinţării
de biblioteci în centrele despărţămintelor şi in agenturi era din cele mai

urgente, dar posibilităţile Asociaţiunii erau limitate şi în nici un caz nu

puteau răspunde dorinţei de a crea asemene a aşezăminte in cît 111ai multe
centre rurale. Pentru a se realiza totuşi dezideratul răspîndirii cărţii în

med i ul rural, cu fondurile nu prea mari de care dispune Asociaţiunea,

s-.au propus o serie de sisteme de organizare a bibliotecilor.

Unul dintre acestea era şi cel ce prevedea înfiinţarea

de biblioteci

populare ambulante ale cărui principal avantaj consta în posibilitatea de
a rula, într-un interval de timp destul de redus, acelaş i fond de cărţi în

mai multe agenturi

.

Iniţi•ativa înfiinţării acestui gen de ,biblioteci a fos t luată de Grigore

Maior, redactorul "Gazetei Transilvaniei" , la adunaTea generală a Aso
ciaţiunii de la S ebeş , din

26-27

august,

1 894.

In luarea sa de cuvînt a

propus următoarele : "Avînd in vedere că . . . scopul principal al Asocia

ţiunii este cultura poporului de la ţară, care nu se poate atinge decît prin

citirea cărţilor româneşti bine alese . . . onorata adunare să hotărască pune

rea in lucrare a introducerii bibliotecilor ,populare ambulante"5• Adunarea,
acceptînd propunerea de mai sus, hotărăşte, totodată, pentru incurajarea
unor asemenea acţiuni, instituirea unor premii ce urmau

a fi

acordate

despă:rţămintelor evidenţiate in această activitate6• Primele sume desti
nate premiilor au fost donate de acelaşi Grigore Maior din fondul adu
nat de el

(50 fi.), în scopul înfiinţării bibliotecilor ambu1ante7•

Proiectul de rezoluţie al Biroului Asociaţiunii referitor la înfiinţarea

bibliotecilor ambulante a

fost

concretizat

tuturor despărţămintelor, la 1 noiembrie

într-un

1 894

"Cerculariu" ,

cu îndemnul

t rimis

"de a

face

2 Transilvania, nr. VII, aug.-sept. 1897, p. 180.
3 Arhivele Statului Sibiu (în continuare Arh. St. Sibiu), Fond Astra, dosar
5, nr. 77, 1872 ; dosar 8, nr. 312 fb , 1872.
� Transilvania, nr . 13, 1 iulie 1873, p. 155 ; nr. 17, 1 sept. 1875, p. 194 ; nr.
3-4, 1-15 februarie 1884, p. 30 ; nr. 17-18, 1-15 sept. 1884, p. 133.
5 Idem, nr. 8, 1 5 august 1894, p. 304.
6 ldem, (1894), nr. 2, 15 februarie, p. 94-95 ; nr. 8, 15 aug. p. 310 ; Arh. Si
biu, Fond Astra, dos. 96, nr. 281, 1895.
7 Arh St Sibiu, Fond Astra, dos. 96, nr. 281, 1891, p. 1 ; Transilvania, nr. 2,
1 5 februarie 1894, p. 95.
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toţi paşii de lipsă pentru sporirea numărului membrilor, a înfiinţa agen
turi şi biblioteci populare prin toate comunele" 8• ln acest scop, comitetul
se angaja să pună la dispoziţia agenturilor dublete din biblioteca Asocia
ţiunii şi a:lte cărţi potrivite pentru bibliotecile populare9• Dar timpul scurt
rămas pînă la finele anului 1 894 a făcut imposibilă îndeplinirea tuturor
condiţiilor cerute despărţămintelor pentru acordarea premiului de către
conducerea Asodaţiunii1°.
In anul următor, conform dispoziţiilor conducerii "As trei", o serie
de despărţăminte încep să înfiinţeze bibHoteci. Sistemul bibliotecilor am
bulante, propus de Grigore Maior, n-a fost însă îmbrăţişat imediat, unele
despărţăminte, cum sînt Blajul şi Năsăudul , rămînînd la ideea bibliotecilor
stabile înfiinţate chiar ou un număr mic d.e cărţi11• Prtima încercare de
înfiinţare a bibliotecilor ambulante o face despărţămîntul Braşov la ini
ţiativa lui Grigore Mai'Or. La adunarea generală a despărţămîntului Bra
şov din 8 ianuarie 1895 s-a prelucrat circulara C.C. al Asociaţiunii nr. 430
din 1 noiembrie 1 894 privind înfiinţarea agenturilor şi bibliotecilor şi s-a
luat hotărîrea de a se depune o activitate mai stăruitoare pentru ca in
Hecare din cele 25 comune ale despărţămîntului să ia fiinţă cîte o agen
tură şi cite o bibliotecă12• Aici pînă la începutul anului 1 896 funcţionau
trei biblioteci stabilite (la Turcheş, Dîrste şi Prejmer) şi era in perspectivă
înfiinţarea a încă două13. In scopul înfiinţării bibliotecilor ambulante s-au
rezervat sume de bani din fondul despărţămintuluiH.
Primul pas în acest sens a fost făcut la Feldioara, în 14 ianuarie
1 896 : într-un cadru festiv şi în prezenţa d�legatului despărţămîntului,
Grigore Maior, a fost inaugurată prima bibliotecă ambulantă. In cuvintul
de deschidere, delegatul Asociaţiunii a subliniat scopul şi intenţiile con
ducerii Asociaţiuni i privind înfiinţarea bibliotecilor, arătînd totodată în
semnătatea circulaţiei şi cunoaşterii cărţii româneşti. In numele locuito
rilor din Feldioara a vorbit I. Micu, care a exprimat mulţumiri Comitetu
lui Asociaţiunii, arătînd că sint mindri de distincţia ce li s-a făcut de a fi
ei primii care pun în circulaţie o bibliotecă ambulantă şi a asigurat, tot8 Transilvania, nr. 12, 1 5 decembrie 1894 p. 403.
9 Arh St Sibiu. Fond Astra, dos. 96, nr. 1 77, 1895.
,

to

Idem. dos. 96, nr. 281, 1895.

11 Idem, Procese verbale, reg . 66, nr. 397, 1895 ; dos. 99, nr. 335, 1895 ; dos.
95, nr. 29, 1895 � Transilv�mia, nr. 12, 1 5 decembrie 1 895, p . 427, 432 ; nr. X, decem

brie 1896, Partea oficială, IX, XXVIII .
12 ArhStSibiu, Fond Astra, dos. 96, nr. 177, 1895.
13 Idem, dos. 102, nr. 177, 1896.
H Idem, dos. 96, nr. 177 şi 277, 1895 ; Transilvania, nr. 10, 15 octombrie 1895 ;
p. 346.
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odată, conducerea Asociaţiunii că poporul feldiorean atît de doritor de
carte românească este in măsură să preţuiască importanţa existenţei bi
bliotecii 15• La sfîrşitul festivităţii, s-a făcut o scurtă prezentare a cărţilor
din bi'bliotecă şi au fost împărţite primele cărţi, cele mai so'licitate fiind
istoriile naţionale : "Istoria românilor sub Mihai Vodă Viteazul" de N.
Bălcescu şi "Istoria pentru inceputul românilor in Dacia traiană" a lui
Petru Maior. La scurt timp după înfiinţarea bibliotecii s-au tipărit in
strucţiunile pentru administrarea şi funcţionarea ei. Se stabilea modul de
organizare, împrumut, inregistrare şi ţinere a evidenţei bibliotecii16• După
cum reiese din raportUJl bibli·otecarulu'i, încă din primele luni, !toate cărţii-=
au fost împărţite

17• Biblioteca a fost controlată şi de un trimis al Minis

terului de Interne, care avea sarcina de a-i verifica fondurile. Delegatul,
negăsind cărţi interzise, a remarcat însă

utilitatea

bibliotecii

socotind

iniţiativa înfiinţării ei vrednică de a fi urmată şi de alte naţiuni18•
Pentru a da un caracter organizat activităţii de înfiinţare şi orga
nizare a bibliotedlor, Comitetul d espărţămintului

Braşov

in

frunte

cu

Andrei Bîrseanu, pornind de la instrucţiunile de funcţionare a bibliotecii
din Fe�ldioa,ra, au elaborat ,rm Regu'hament 19 pentru adtrruirnistrarea bi;blio 
tecilor ambulante. Regulamentul fixa : mij·loacele materiale care constau
"din contribuirile membrilor şi eventuale ajutoare . . . ", sediul la Braşov
al bibliotecii şi compoziţia cărţilor ei. Ele trebuiau să fie "bine alese şi
întocmite pentru trebuinţele cititorilor. . . de toată categoria". In conti
nuare, in art. II-III Regulamentul se referă la modul de organizare şi
funcţionare al bibliotecii : ea era împărţită în grupuri mici - biblioteci
ambulante - fiecare avind aceeaşi mărime, cuprins diferit, purtînd sigi
liul despărţămintului şi un număr de ordine. Biblioteca era încredinţată
agenturii şi respectiv unui membru ales ca bibliotecar. Se stabileau, de
asemenea, şi citeva reguli privind modul de imprumut, întreţinerea căr
ţilor etc. Citirea cărţi.lor era gratuită şi termenul de imprumut nu mai
mare de două săptămîni. Biblioteca funcţiona de obkei dumi:n ica dimi

neaţa. Bibliotecarul, pe lîngă inventarul cărţilor, trebuia să întocmească
un registru de e�idenţă şi, l a sfîrşirtul fiecăr:ui an, o dare de seamă asupra
desfăşurării activităţii, Ultimul articol se referă la modul de transferare
al bibliotecilor : schimarea locului bibliotecii se făcea la

cîte

un an, si-

15 Gazeta Transilvaniei, (1896), nr. 1 1 , 16/28 ianuarie, p . 1-2 ; nr. 40, 21 febr./
4 mart., p, 2.
16 Ibidem ; Transilvania, nr. III, martie 1896, p. 82-83.
17 Gazeta Transilvaniei, nr. 32, 1 1/23 februarie 1 896, p. 1 .
18 Ibidem.
19 Idem, nr. 136, 21 iunie/3 iulie 1898, p. 4.
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multan in intreg despărţămintul, astfel incit fiecare bibliotecă să ajungă
în altă comună.
Biblioteca mare a despărţămintului avea in

anul 1 898, 358 volume,

împărţite in patru biblioteci ambulante, fiecare cu depozitul ei20 şi care
se rulau in agenturile despărţămîntului.
Biblioteca 1, înfilinţlartă la Fe!ldio.ara, in anul 1 896, d'is.pune1a ·l!a început de
81 volume intre care precumpăneau cele cu caracter istoric şi literar :
"Letopiseţul Ţării Moldovei" de 1. Neculce, "Istoria românilor sub Mihai
Vodă Viteazul" de N. Bălcescu, "Mihnea Vodă" de Alex. Odobescu, oper e

de Slavici, Caragiale, Balzac, Puskin , Tolstoi, Bergson, Korolenko, Heine,

Bjornson , Defoe, Bolintineanu, Densuşeanu etc. Nu lipseau nici cunoscu

tele cărţi populare "Alexandria" şi Esop "Viaţa şi fabule" . Cele mai ci
tite au fost legendele istorice, povestirile, baladele şi cărţile de istorie2 1.
Biblioteca a 11-a, cu 109 volume, a fost înfiinţată şi predată locui

torilor din Braşovul vechi la 6 martie 1 898. In decurs de numai trei luni
şi jumătate ea a fost frecventată d e 332 cititori,

numărul lor fiind însă

mai mic decît cel real, după cum se remarca în darea de seamă a biblio

2•
tecii, din moment ce se practicau lecturile în grup 2

Biblioteca a III-a, alcătuită din 80 volume, a fost pusă la dispoziţia

populaţiei din Feldioara, iar cea existentă aici a fost trasferată la Hărman.
Cu ocazia inaugurării bibliotecii s-au inscris şi foarte mulţi membri noi

ai Asociaţiunii 23• Cît priveşte cea de a patra bibliotecă ea urma să fie pusă

la dispoziţia ucenicilor sodali din Braşov 2".

Avantajele acestui sistem de bibli oteci constau 1n cheltuieli nu prea
ridicate (70-90 florini pe

an) şi în transferarea lor lesnicioasă dintr-o

comună in alta. Raportul despărţămintului Braşov sublinia avantajele şi

eficacitatea acestui sistem privind mai ales rularea rapidă a cărţilor. Ast
fel se arată că în decurs de doi ani ş i jumătate, biblioteca a avut 7 7 3 dti
tori dintre care, in primul an 662, in al doilea, 1 05, iar în prima j umătate
a celui de al treilea,

abia 6. Acest fapt explica necesitatea schimbării bi

bib:iortecii cu al ta , care să trezească din nou inrberesu:l. Raportua num�a
aoeste biblioteci "biblioteci vti. "25•
20 Idem, nr· 132, 17/29 iunie 1898, P. 2.
2 1 Ibidem.
22 Ibidem ; Transilvania, Partea Oficială, 1898, p. 51.
l3 Gazeta
Transilvaniei, (1898), nr. 133, 18/30 iunie,
septembrie, p. 2.
24 Transilvania, nr. I-II, ianuarie-februarie 18�9, p. 61.
25 Gazeta Transilvaniei, nr. 132, 17/29 iunie, 1898, p. 2.
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Comitetul central al Asociaţiunii discutind sistemul acesta de bi
blioteci , intenţiona să-1 recomande drep t cel mai util

pentru

întreaga

Transilvanie26. Poate şi de aceea proieotwl de regulament pentru funcţio
narea bibliotecilor populare ale Asociaţiunii, început a fi elaborat încă din

1 897,

a fost respins din pricina limitării lui doar la bibliotecile ambulante,

sistem oare încă nu fusese adoptat de toate despărţămintele 27• Proiectul
refăcu t a fost aipTObat în

1 899

şi, după dezbaterea lui generală, "Regula

mentul pentru înfiin�rea şi administrarea bibliotecilor populare ale Aso
ciaţiunii pentru literatum română şi cultura poporului român" a intrat în
vigoare în acellaşi an 28• Regulamentllil c uprindea 14 puncte şi prevedea în
fiinţarea atît a bibliotecilor stabile, cît şi a celor ambulante. In privinţa
bibliotecilor ambulante, el menţinea (paragr.

10-1 2)

prevederile şi

in

strucţiunile de funcţionare a bibliotecilor braşovene : aceeaşi mărime, cărţi
din deosebite ramuri, împărţite in grupuri cu numere şi inventare se
parate. Sediul deşpărţămîntului era totodată şi sediul bibliotecilor popu
lare ambulante, iar duTata staţionări i şi transferarea lor se fixau de co
mitetele cercuale. Regulamentul se încheie cu dispoziţiile privind împru
mutul cărţilor 29•
Exemplul celor de la Braşov a fos t curind urmat la Făgăraş 30, Ia
Timişoara 3 1 şi în despărţămintul Mureş-Turda 32, unde iau fiinţă primele
biblioteci populare ambulante. Grigore Maior, la invitaţia conducerii des
părţămîntului Năsăud, organizează două biblioteci ambulante pentru des
părţămintul menţionat şi dă îndrumările necesare 33 •
Fondurile destinate înzestrării cu cărţi a bibliotecilor proveneau din
cele 20 procente din veni!tU'l despărţămintelor rămase la dispoziţia acesto
ra. Se adaugă donaţii ale unor instituţii 3" şi di n p artea unor particulari
(în bani şi cărţi)

35,

diverse colecte făcute atit cu prilejul unor serbări eul-

26 Idem, nr. 241, 4/16 noiembrie 1898, p. 3.

27 Transilvania, Partea Oficială, 1898, p. 1 14.
28 Idem, Partea Oficială, 1899, p. 64, 66 ; ArhStSibiu, Fond Astra, Procese Verbale, reg. 70, nr . 852, 1899, coala I.
2!J Transilvania, Partea Oficială, 1899, p. 64-66.
:10 Gazeta· Transilvaniei, nr. 286, 25 decembrie 1899, p. 4 .
�t Transilvania, nr. III, martie 1899, p. 1 13-1 14.
�2 Gazeta Transilvaniei, nr. 213, 1/13 octombrie 1898, p. 2-3
�:1 Transilvania, nr. III, martie 18�9, p. 18 ;
Gazeta Transilvaniei, nr. 28, 7/19
februarie 1899, p. 4.
:11 De ex., Banca Albina, Banca Naţională din
Bucureşti (Gazeta Transilvaniei,
(18S8) , nr. 19, 25 ianuarie/16 februarie, p. 6 ; nr. 213, 1113, octombrie, p. 2-3) .
3;; Printre donatori : A. Mureşanu, E. Mureşanu, V. Goldiş, N. Petra-Petrescu
(Gazeta Transilvaniei, (1898) , nr. 19, 25 ianuarie/16 februarie, p. 6 ; nr. 136, 21 iunie/
3 iulie, p. 3 ; nr. 213, 1113 octombrie, p. 2-3 ;
Transilvania, Partea Oficială
1898, p. 73).

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

BIBLIOTECD..E POPULARE AMBULANTE ALE "ASTREI"

139

turale, :specta<:ole teatrale36• cît şi în comunele

din despărţămint37• Este

semnificativ in acest sens aspectul despărţămintului Braşov : " . . . înre
giSitrăm că între sprijinitorii biblioteci11or noastre populare numărăm re
prezentanţi din toate clasele noastre sociale, săteni

ş i orăşeni, plugari,
funcţionari şi comercianţi, bărbaţi şi femei, dovadă că zelul lor pentru

<:ultură a prins rădăcini în întreaga societate a noastră şi de a1ltă parte, că
pubaicu� nostru, cu toate împrejurărHe grele în care trăieşte, este gata a
sprijini orice intreprindere menită a contribui la inaintarea poporului. . "38.
.

Urmare a sporirii fondurilor destinate bibliotecii

a

fost

creşterea

apredabiJlă a numărului acestora. Despă,rţămîntul Braşov, de pildă, avea î.n

1 899

opt biblioteci ambuLante , fiecare cu

cîte

80-100

de volume 39 • Tot

-odată mărirea fondurilor a creat premizele pentru îmbogăţirea organizării
şi creşterii eficienţei bibliotecilor. ln acest scop, Grigore Maior preconiza
in anul

1 899

un sistem de bibli oteci ambulant e de trei serii a cîte

blioteci ce urmau să drcule concomitent în

toate

mîntlui 40•

comunel e

10

bi

despărţă

S-a avut în vedere şi indicarea celor mai potrivite cărţi destinate
cata1log al

acestor bihlioteci prin întocmirea, mai intii la Braşov, a unui

publicaţiilor - între care figurau multe apărute în România - şi apoi a
unui repertoriu, elaborat de conducerea "As trei" în

1 900 4 1•

Infiinţarea bibliotecilor ambulante a stîrni t ecou
văneană şi mai ales în cea

în presa

transil

din România. Ziarele transilvănene s-au situat

pe poziţii diferite, unele optînd pentru noile biblioteci, altele pentru cele
vechi ("Foaia poporului " , "Revista Orăştiei" etc.)"2•
Revista enciclopedică "Albina" ce apărea la Bucureşti, publică un
articol detaliat despre bibliotecile ambulante, arătînd modul de organiza
re şi administrare, precum şi avantajele pe care le prezenta acest sistem
de biblioteci "3 . In încheiere, in articol se sublinia importanţa înfiinţării
lor "pentru românii de peste munţi. . . a căror cultură

naţională este atit

36 Cum este cel susţinut de diletanţii români din Braşov (Gazeta Transilvaniei,
(1898) nr. 3, 4/16 ianuarie, p. 3 ; nr. 4, 6/18 ianuarie, p. 2-3 ; nr. 245, 8 /20 noiembrie,
p. 3).
37 V. Goldiş a iniţiat o colectă specială în acest sens (Transilvania, Partea Ofi-cială, 1898, p. 73) .
38 Idem, nr. VI, iunie 1899, p. 220.
39 Idem, p. 2 17
'oll ArhStSibiu, Fond Astra, dos. 148, nr. 1 54, 1902.
H Idem, Procese Verbale, reg . 70, nr· 1040, 1899, coala Il.
42 Gazeta Transilvaniei, nr. 32, 1 1 /23 februarie 1896, p. 1 .
t.3 Articolul a fost reprodus î n Gazeta Transilvfl'niei, (1898) , nr. 241 , 4/16 Roiem
brie, p. 2 ; nr. 245, 8/20 noiembrie, p. 2 3 .
-
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de restrînsă pe terenul Ş<!O'lar. . . " ."" . Despre modud de organizare şi ad
şi

ministrare a bibliotecilor ambulante cer informaţii, încă din anul 1 896,

reprezentanţi ai cercurilor culturale din România, care urmăreau să in
acest sistem in satele de pe Vlalea Prahovei 45• De altfel, se pare
că înfiinţarea prim elor biblioteci rurale di n România, in 1 898, şi intreaga

troducă

campanie pornită in acest sens in anii următori a fost influenţată de .în
fiinţarea bibliotecilor ambulante din Transilvania 46•
Odată cristalizat sistemul

de organizare, funcţionare şi dotare al

bibliotecilor in epoca de pînă la 1 900, in veacul următor acţiunea de crea
re a acestor instituţii a cunoscut un avint deosebit. In 1 900 e-rau 54 biblio
teci, iar in 1914 numărul lor se

ridică la 626, dintre care foarte multe

ambulante 47 • In primii ani ai secolului al XX-lea, despărţămintele care
se situau in frunte

in privinţa numărului bibliotecilor ambulante erau
Braşovul cu 1 2 biblioteci 48, urmat de Timişoara cu 10 biblioteci 49•
Faptul că iniţiativa creării şi funcţionării

bibliotecilor ambulante a

apărut la Braşov, de ,unde s-a extins apoi in toată Transilvania, nu este
întîmplător. Braşovul, ca despărţămint se remarcase continuu in intrea
ga activitate a "Astrei" fiind unul din cele mai dinamice organisme ale
Asociaţiunii. Gruparea de intelectuali entuziaşti din jurul "Gazetei Tran
silvaniei" şi fondurile băneşti mai mari obţinute din raza sa de activitate
au fost totdeauna condiţii prielnice pentru desfăşurarea unei munci cul
turale susţinute. Se adaugă împrejurările ce au favorizat circulaţia şi cu

noaşterea cărţii in genere, precum şi posibilităţile mult mai lesnicioase
şi numeroase de procurare a tipăriiurilor, existente in vecinătatea Româ
niei. In cuprinsul despărţămintului cartea românească ajunsese a fi cău
tată nu numai în centrele urbane ci şi in sate, unde ştiutorii

de carte

erau mult mai numeroşi decît in alte regiuni.

Importanţa bibliotecilor ambulante constă mai întîi in contribuţia

pe care o aduceau la îndeplinirea programului .de culturalizare al Asocia
ţiunii. Un asemenea sistem de biblioteci, permitea, în aJ. doillea rînd, obţi
nerea unor rezultate mai bune pe linia răspîndirii cărţii în mediul rural.

44 Idem, nr.

241, 3/1 6 noiembrie 1898, p. 3.

45 Iedm, nr. 38, 18 februarie/! martie 1896, p. 3.
46 Idem, (1898), nr. 156, 16/28 iulie, P . 3 ; nr. 200, 13/25 septembrie, p. 4-5 ; L
Dima, Inceputurile bib liotecilor pentru copii în România, in Revista Bibliotecii, nr.
12, 1966, p. 731-733.

to 7 E. Glodariu, Bib lioteci populare ale "Astrei" (partea a 11-a), in Acta Musei
Napocensis, VII, 1970, p. 310-3 1 1 .
48 ArhStSibiu, dos. 143, nr. 134, 1901.
49 Idem, dos, 148, nr. 40, 1902.
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fără a necesita fonduri băneşti apreciabile. Şi, totodată, t ransferarea bi
bliotecilor, dintr-o agentură in alta, la anume intervale era in măsură să
trezească şi să sporească interesul pentru carte mai mult decit îmbogăţi
rea unor biblioteci stabile care putea trece neobservată de cei cărora li se
adresau.
In sfîrşit, datorită criteriilor ce au stat la baza selectării publicaţiilor
menite a constitui fondul de cărţi al unei asemenea biblioteci, cititorilor
li se oferea o lectură variată şi astfel canalizată încît să răspundă atit ,ce
rinţelor lucrative cotidiene, cit şi formării culturii in general şi a conştiin
ţei naţionale în special.
Crearea de către Asocilaţiurne, a bibliotecil1or populare ambU'Lante,
allături de cele stabile, a adus o reală contribuţie J.a procesul de cllllturalizare
a maselor largi în Transilvania . Prin _intermediul lor "Astra" şi-a făcut
cunoscute prog,ramul şi ţelurile, a trezit gustul pentru citit, contribuind
astfel la micşorarea numărului neştiutorilor de carte, la răspîndirea cul
turii şi în mediul rural.

DIE ZWEIGSTELLE BRAŞOV - SCHOPFERIN DER
WANDERBIBLIOTHEKEN DER "ASTRA"
(ZUSAMMENFASSUNG)

Die Verfasserin stellilt eine Seite der Tă<tigkeit der "Astra" vor : die
Grudung der wandernden Volksbirbliotheken.
Die Initiative erhob Grigore Maior, SchriftJlei,ter der "Gazeta Tran
silvaniei" bei der Generalversammlung der "Astra" in Sebeş am 26-27
August 1 894. Sie wird von der Zweigstelle Braşov verwiâldictht, in deren
Bereich, in der Gemeirnde Feldioara, am 14 Jănner 1 896 die ernte W81Il
dernde Volksbi1cherei ins Leben tritt . Bis 1 900 zăhl.t die Zweigstelle Bra
şov 1 2 Wanderbibliotheken.
Das System dieser Bibliothekern wurde in vielen Zweig'Sitellen der
"Astra" angenommen, dank seiner Vortehle : der rasche Unrlauf der ru
mălnischen Bi.icther, verhăltni:smăssig bescheidene Geldmitteil, ausgewăhlter
Lektiirenbereich, der alle Fachgebiete welche die Landbevoilkerung inte
ressiert, enthăllt.

Neben den stăndigern Bi<bliotheken brachten die wandemden Vollcs
bi.iohereien einen wesen1llkhen BeitTag
breirten Massen aus Ta:aiilSilvanien.

zurn

Werke der Vdllmbildung cler
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INVAŢAREA LIMBII ROMANE IN ŞCOLILE GERMANE
DIN TRANSILVANIA PINA IN ANUL 1918
de MICHAEI. KRONER

Convieţuind cu românii pe terirboriul 'Dransi'lvaniei, saşii eu învăţat
prin diversele contaote pe oare le-au avut cu populaţia băştinaşă, în viaţa

d� toate zilele limba acesteia. Avem documente oare dovedesc că dejlft în
secolul al 1 6-lea erau numeroşi saşi care, ·cunoscind limba română, erau

:flolosiţi de către comunităţi1e orăşeneşti săseşti ca meSiageri şi tăllmaci în
relaţiile cu ţările române de dincolo de Oarpaţjl . Tot în evul mediu, o
serie de cărturari saşi, ca Johannes Troster, Laurentius Toppeltinus, G.

Soterius, au studiat caracterul latin al limbii române, ceea ce presupune
cunoaşterea acesteia. Despre poetul şi camitele 5a'?ilor Frank von Fran
kenstein se ştie, că a scris vel"Suri în limba germană (săsească), română
şi maghiară2 •

In secolul al 1 9-J.ea, odată cu intensificarea legăturilor economice,

tot mai mulţi saşi, atmg conJaţiOITIIBillli Qr lor ,atenţia asupra 'imparttanţei
cunoaşterii limbii române. Rezultatul acestei orientări este editarea unor
gramaltici şi dicţionBII'e româno-germane şi invers3• I n pretfaţa

oellei de

a

2-.a ediţii a gmmatidi sale şi a dicţio'!1lalrulu i său (Buda, 1 836), Andreas
Clemens din Bod scri a : "Noua organizare a principatelor Moldova şi Ţara
Românească, şi drept consecinţă, neces itatea extinderii relaţii!lor lor cu
celelalte ţări europene, în special cu provinciile mărginaşe

ale

imperiului

austriac, impun stringent înmulţirea mijloacelor pentru �nvăţarea limbii
1 Arnold Pankratz, Beitriige von Siebenbilrger Sa.chsen zur Erlernung der ru�
miinischen Spra.che, în Forschungen zur Volks- und La.ftdeskunde, nr. 2, 1959, p, 1 10.

2 Joseph Trausch, SchTiftstelleT-Le:rikon oder biogra.phischliterlirische
Bliitter der Stebenbilrger Deutschen, voi. 1, Braşov, 1868, p. 341.

Denk�

3 Andreas Clemens, Wa.lachische Spra.chlehre nebst einem wa.la.chisch - deut
schen und deusch-walachilchen Ha.ndbuch, Ed. 1, Buda, 1821 ; Ed. II. Sibiu, 1836 ;
Andreas Isser, Wa.lcchische Spr��ehlehre fUr Deutsche, Braşov, 1847.
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lor specifice. Această gramatică ar putea să fie în prezenta ediţie, nouă şi
îmbunătăţită, o apariţie actuailă pentru toţi acei, care sînt nevoiţi să în
veţe limba valahă din dorinţa de cunoaştere sau datorită legăturilor co
merciale3a.
Mu.lt mai depaPte merge Stephan Ludwig

Roth. ln 1 842

declaTă fără

echivoc că nu vede nevo'ia de a se impune o Limbă oficială a ţării, fiindcă
o a:stfel de limbă există deja. Această limbă nu e cea germană, nici cea
maghiară ci limba ro mână . Avînd în vedere această realitate, recomandă
conaţionalilor săi să înveţe ,,din mii şi felmi de motive"

In această peri-oadă

această limbă4•

creşte totodată interesul i nlteileatuailităţii săseşt1

pentru cultura românească, mai ales pentru folclorul românesc. Astfel,

J. C. Schuller, Fr. Mill ler,

J. Haltrich, Fr. W. Schuster, Fr. Obert şi alţii
culeg piese foldoristice româneşti ,şi le publ"Lcă în diverse oulegeri5•
ln acest climat se discută la mijlocul secoluil.ui trecut şi problema

introdurerii limbii române în şcolile săseşti din Transilvatnia. Iniţiativa
venise din afară, de la Viena. Pe baza proiectului lui
urmau să fie reorganizate în

1 849

Bonitz şi

Exner

şi gimnaziile săseşti. Guvernul austriac tri

mise cu această sarcină pe L. von Heufler în Tmnsilwnia.

Prindpii[e pen

tru organizarea învăţămîntu!lui din Transilvani•a " , pe care le aducea cu el,

propuneau printre aLtele, introducerea în licee ca limbi obligatorii de pre
dare, toate cele trei limbi vorbite în această parte a monarhiei habsbur
gice : română, maghilară şi ge:rmiCUlă6.
Consistoriuil. suprem al bisericii ewnghelice săseşti numi o comisie pen
tru a discuta noul proiect. Din păcate, com�sia nu şi-e însuşit propunerea re

feritoare la predarea ce1or trei limbi. Se posta în continuare pe punctul de
vedere că gimnaziul ar trebui să rămînă o "instituţie umanistă" , în care
greutatea ar trebui să se pună pe predarea limbilor olaske. Dintr-o înţe
legere exagerată a rolului formativ a vechilor limbi, respingea "principiul
utilitar", considerînd, în mod greşit, că doar limbiJ.e clasice şi lectura auto
ri!1or greci şi romani a� avea darul de a-1 face ,pe individ mai uman. Pos
tîndu-se deci pe o poziţie ruptă în fond de rea:litate şi
vieţii practice, comisia

propunea ca in

de neces1tăţil.e

şcolile medii germane

(săseşti)

limba română şi maghiară să fie incluse doar ca obiecte facultative. Din
3a Walachische Sprachlehre nebst einem walachisch-deutschen
walachischen Handbuch, Sibiu, 1836.

und

deutsch

4 Stephan Ludwig Roth, Viaţa şi opera. Bucureşti, 1966, p. 101-102.
5 Gheorghe Vrabie, Folcloristica romdnă, Bucureşti, 1968, 105-11 1 ; Istoria Ro
mâniei, vol. IV, Editura Academiei Republicii Populare Române, 1964, P. 741 .
6 Richard Schuller, Geschichte des Schiissburger Gymnasiums, i n Beilage zum
Schulprogramm des evangelischen Gymnasiums A.B., Sighişoara, 1896, p. 7-1 5.
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păcate, această orientare S-6 impus, intrind în vigoace odată cu aprobarea
nou'IJUi }:i.lan de învăţăm.int7• Dacă limba magh�ară V'a :lii treptat impusă de
către statul maghialr, in .urma unirii Transilvaniei cu Ungaria (1 807), ca
obiect obligatoriu şi în şcolile germane, limba română a figurat pînă în
1918 ca obiect facultativ.
Să analizăm in cele ,ce urmează, in ce proporţi i a foot predată limba
română în ş colile germane din Transilvania.
Ani8J:izînd progmmele anuale3 pubUaatte de ginmaZ'iri i1a sfirşitul fie

cărui an şcolar, se constată ,că limba română a fost predată la gimnaziile
şi şcolile reale din Sibiu (incepind cu 1855), Braşov (inceJ)ind cu 1 85:7),
Sebeş Alba (incepind cu 1861) şi SighişoBira (începînd cu 1 867).
Cu toate că lim!ba română era mcul1lativă, darea de seamă a şcolii
reale din Braşov, pent�u anul şcolar 1857/58, menţiona că toţi elevii au
fost indrumaţi să înveţe cel puţin una din celelalte două limbi ale ţării,
româlnă sau maghia�ră. Acclaşi rapollt constată cu satisfacţie, că într-adevăr,
in anul şcolar precedent, toţi elevii şcolii au urmat orele de română ş i
maghiară9.
Planul de învăţămint rezerva limbii române două ore pe săptămînă.

In unele cazuri s-au predat insă şi trei
se înscriau

sau

numai

o

oră. Dacă intr-o clasă

prea puţini elevi pentru cursul de limba română, atunci se

�l'!DlaiU grupe (secţii)

din elevii mai multor

clase, de obicei diln două

cla:se apropi ate .

Cînd s-a introdus în 1 855/56 limba română ca obiect de studiu la
gimnaziul şi şcoala reală din Sibiu, figurau în orar pentru fiecare clasă
cîte două ore - în total 22 ,de ore. In ,anii următori însă, orele de limba
română au scăzut considerabil ln 1 858/59 funcţiooau în cadrul gimnaziu
lui doar trei secţii de l imba ,română, cu cîte două ore, după 1867/68 două
grupe, pentru ca în ultimii doi ani, inainte de desfiinţarea acestui curs,
Î Friedrich Teutsch, Die siebenburgisch-siichsischen Schulordnungen,
voi. II,
1892, în Monumenta Germaniae Paedagogica, voi. XIII, editat de Karl Kehrbach, p.
389-394.
8 Toate informaţiile referitoare la predarea limbii române s-au luat, unde nu
se fac trimiteri la alte surse, din următoarele programe respectiv anuare, editate de
şcolile menţionate la sfîrşitul fiecărui an şcolar :
- Programm des ev. Gymnasiums A.B. und der damit verbundenen Realschule,
der ev. Elementarschule A . B . zu Hermannstadt, Sibiu, 1855-1918 ; Programm des ev.
Gymnasiums zu Kronstadt und der damit
verbundenen
Lehranstalten, Braşov,
1857-1918 ; Programm des. ev. Untergymnasiums Muhlbach und der damit verbun
denen Anstalten, Sebeş-Alba, 1861-1918 ; Programm des ev. Gymnasiums in Schiiss
burg und der damit verbundenen Lehranstalten, Sighişoara, 1866-L 18.
9 Programm des ev. Gymnasiums in Kronstadt . .. , 1857/58, p. 45.

10 - CUMIDAVA
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In 1 893, toţi elevii să fie cuprinşi intr-o singură grupă, La şcoala reală de
la Sibiu limba română s-a predat aproape tot timpul pînă in 1893 în două
sau trei grupe.
La Braşov, limba română s-a predat între 1857-1 884 doar la şcoala

reală a gimnaziului săsesc, mai întîi în clasa a 2-a şi a 3-a, apoi, pînă în
1 91 8, în clasele a 3-a şi a 4-a, in cite două ore pe săptămînă. In cepind cu
anul şcolar 1 8 84/85, se introduce predarea limbii române şi in clasa a 3-a
şi a 4-a a gimnaziului săsesc.
La Sebeş Alba, gimnaziul inferior săsesc n-a dispus la inceput de
mijloacele financiare necesare pentru a angaja un profesor de limba ro
mână. Se pare că între 1 861-1863 profesorul Ion Bezan a predat in mod
gratuit, pentru cei mteresaţi, acest obi ect 10• Apoi, timp de cîţiva ani, pos
tul n-a mai fost ocupat. Se pare însă, că lipsea şi un cadru didactic potri
vit, deoarece direotoruJ. şcolii, Fr.

W.

Schuster, se plîngea că nu găseşte un

profesor de română. Abia în 1 873 , cind presbiteriul bisericii luterane a
hotărît să pună la dispoziţie un fond de salariu pentru catedra de română,
acest obiect a primit în cadrul programului şcolar al gimnaziului din
Sebeş-Alba un loc bi111e conttul'lat1 1• Timp de 20 de ani, pină în 1893/94
şcoala va da elevilor germani şi români, care frecventau cursurile gim
naziului inferior, posibilitatea să-şi însuşească această limbă.

La Sighişoara, corpul profesoral lcl gimnaziului săsesc a întreprins,
incepind cu anul şcolar 1 864/65, demersuri p entru introducerea limbii ro
mâne şi maghiare ca obiect d e studiu, cerînd în acest scop suplimentarea
fonduUui de salar. Cind ere vorba de sporirea subvenţi iJ or şcolare, mJai marii
oraşului nu se grăbeau. Abia încheierea dualismului austro-ungar (1 867)
a urgentat discutarea acestei probleme de către reprezentanţii oraşului şi

scaunului. Nu s-a hotărît tnsă doar introducerea limbii oficiale maghiare,
oi de "drngUil pari1tă·ţii" şi limba română12. Orele de limba română preld ate
la Sighişoara au fost supuse unor oscilaţii mari. Numărul orelor se sta
bilea de fiecare dată în funcţie de numărul elevilor înscrişi. Conducerea
şcolii se străduia însă să dea ·fiecăruia posibilitaJtea să frecventeze ore de
limba română. Chiar şi atunci, cînd se înscriau doar 2-3 elevi, se forma
o grupă, căreia or8il'Ul. şcolii rezerva două ore de română.

La gimnaziul săsesc din Sighişoara, limba română s-a predat mai
ales la clasele mari, de la clasa a 4-a in sus, elevii fiind organizaţi de
obicei

in două sau trei grupe. La şcoala !reală, care funcţiona pe lîngă

10 Programm des ev. Untergymnasiums Milhlbach.,.,

u Ibidem, p. 1872/73, P. 29-30.
12 Richard Schuller, op. cit., 68.

1861/62, p. 31 1862/63, p. 19

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

1NVA ŢAREA LIMBII ROMANE IN ŞCOULE GERMANE

(1918)

147

această iru;tituţie, limba română s-a pr ed at de regulă în una sau

două
secţii pentru elevii claselor 3 şi 4. La sfîrşitul secolului trecut, cind şcoala
reală a fost desfiinţată, timp d e 1 5 ani, orele de română apar în progra..;
muJ. şcoUi civice (Biirgerschuil.e) din SighiŞIO'a!I1a13•
In ciuda acestor os cilaţii , 1a girnnaziuil săsesc din Sighişoara 1a exis
tat totuşi, pînă in 1 9 1 8, un p ost de limba română.

:Bredarea l imb ii române în şoolfle săseşti amintite s�a lovit şi de o
serie de greutăţi. Nu întotdeauna s-au putut incadra cadre didactice cali
ficate. Astfel, în lista profesorilor de limba română apar şi funcţionari,
care desigur n-au corespuns întotdeauna. De cele mai multe ori a fost în
cadrat însă un dascăl de la şcolile rom âneş ti din localitatea respectivă,
sau în alte cazuri orele de rom ână au fost repartizate, ca ore suplimentare,

unui profesor german, care cunoştea limba română.
Printre profesorii încadraţi pe postul de limba română14, găsim o
serie de personalităţi, oare şi-au ciştigat merite în cultivarea legăturilor

româno-săseşti, mai al'es prin traducerile lor. Dintre aceştia îi amintim
pe Samuel Petri, Martin Samuel Mockesch, Michael Teutsch şi Michael
Schuster. Doi dintre ei, S. Petri şi M. Teutsch, sînt şi autorii unor manua
le de limba română pentru ,elevii germani. S. Petri, de exemplu, a prelu
crat pentru elevii 1ui de l a Sibiu gramatica română a lui I. A. Vailllant,
oompletînd-() în 1861 ou un dd:cţion.ar germano-român şi româno-geT'Illa1l JS.
13 Apud, Program des. ev. Gymnasiums in Schăssburg. . . , 1880-1895.
14 Lista profesorilor care au predat limba română la gimnaziile şi şcolile reale

săseşti :
- La Sibiu : Samuel Petri (1855-1866) ; 1. Maxim (1866-1871) , practicant la
Tribunalul din Sibiu ; Zaharia Puşcariu (1872-1873), student la Academia de drept din
Sibiu; Ilie Puşcariu (1874-1875), invăţăotr la seminarul teologic greco-ortodox ;
Michael Schuster (1875-1885), profesor ; Martin Samuel Mockesch (1886-1890), pro
fesor ; Johann Miiller (1890-1893), profesor.
- La Braşov : Dimitrie Cioflescu (1857-1860), învăţător ; George Bellessimus
(1860-1866), profesor la şcoala normală românească ; D. Cioflescu ( 1866-1874) ; An
dreas Tontsch (1874-1898), profesor ; Johann Brenndorfer (1898-1899), profesor ;
Michael Tontsch (1899-1904), profesor ; Peter Foof (1904-1906), profesor ; Dr. Iosi.f
Blaga (1906-1910), medci ; Michael Teutsch (1906-1915) profesor ; Dr . Nicolae Stin
ghe (1910-1915), medic; Norbert Salmen (1916-1918), profesor.
- La Sighişoara : Ioan Şiandru (1867-1897), arhivar la magistratul oraşului ;
Ioan Munteanu, director al şcolii elementare româneşti din Sighişoara.
- La Sebeş-Alba : Ioan Bezan (1861-1863), senator ; Ioan Piso (1873-1876),
secretar al magistratului, mai tirziu secretar al poliţiei ; Daniel Davidu (1876-1883),
director al şcolii centrale româneşti greco-orientale ; Avram David (1883-1894), învă
ţător la şcoala elementară românească.
15 Apud, J. Trausch, op. cit., vol. III, p. 50 ; Samuel Petri 1. A. Vaillants kurzge
fasste walachische Sprachlehre zum Gebrauche und zum Selbstunterricht filr Deut
sche bearbeitet und mit einem Anhang verschen, Braşov, 1845 ; Idem, Romănisch
deutsches und deutsch-romănisches Taschenworterbuch, Sibiu, 1861.

10°
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M. Teutsch a editat incepind cu 1 897, împreună cu Ioan Popea şi mai tir
ziu cu Ioan Badu, la Braşov, manuale de limba română pentru şcolile cu
limba de predare germană, cai"e au foot in repetate rinduri reedi tate . 16

La şcolile gezmane se mai :fJoloseiaJU gramaticile româneşti ale l ul
I. Maxim 17, Sava Popovici-Bărceanu 18, I. Cionca 19, N. Bălăşescu 20, I. Man
liu21, man.ualeile ;lui V. Roman22, Z. Boiu23, I. Gavril Munteanu24 şi alte

culegeri de texte. La Sighişoara, se citea şi din "Vietia şi faptele lui Mihai
Viteazului"

de D. Bolilnrtlinealn/U.

sau

.

a1te descmeri

despre

rel11Ull1 itul

domnitor, fără a se indica însă manualele folosite .

Dările de seamă ale gimnaziilor cuprind şi o serie de relaţii despre
materia parcursă la obiectul pe care-l cercetăm aici. Accentul principal se
punea pe învăţarea gramaticii

române, fdlosind pentru exemplificare di

ferite bucăţi de proză sau poezii. Se făceau desigur şi exerciţii de scriere
(compuneri, scrisori comerdale, corespondenţe etc.) şi traducere.

Despre felul cum şi-au însuşit elevii cunoştinţele de limba română,
izvoerele care ne-au stat la dispoziţie, nu ne dau nici un fel de inf.ormaţii.
Credem însă, că elevii ca,re urmau cursul facultativ de limba română, cu
noşteau, cel puţin intr-o oarecare măsură, din contactele personale cu
românii, limba populară. In aceste

ore,

cunoştinţele erau, pe de o parte,

fixate şi lărgite, iar pe de altă parte, aici elevii învăţau limba literară şi
apoi scrisul şi citituJ..
Orele de română erau frecventate însă şi de elevii români înscrişi

la şcolile germane. Şcolile germane erau frecventate de mulţi elevi de alte
16 Fr. Schuller, Schriftsteller-Lexikon der Siebenbii.rder Deutschen, vol. IV, Si
biu, 1902, p. 470 ; vezi şi Michael Tontsch, Ion Popea, Lehrbuch der romănischen
SJ)Tache zum Schul- und Selbstunterricht, Braşov, 1897 (A apărut in mai multe ediţii) ;
Michael Tontsch, Ioan Baciu, "Romiinisches Sprachbuch. Ein Leitfaden zur leichtern
Erlernung der romănischen Sprache zum Schul- und Selbstunterrtcht, Braşov, 1920
(A apărut in mai multe ediţii) .
17 Praktische Grammatik der romănischen Sprache, Sibiu, f. a .
18 Theoretisch-praktische Grammatik der romiinischen SJ)Tache, Ed. II, 1862.
19 Praktische Grammatik der romănischen SJ)Tache, Ed. III, Bucureşti 1881
20 Elemente de gramatică română pentru şcolari începători, Bucureşti, 1850 ;
Gramatica română pentru seminarii şi clase mai înalte, f. 1., 1850.
21 Cursu practicu şi gradat de gramatică română, Bucureşti 1890.
22 N-am putut stabili de ce manul este vorba. In Programm des ev. Gymna
siums in Schiissburg
1870/71 se supune doar că din manualul lui V. Roman s-au
citit fabule, anecdote, şi poezii.
23 Carte de cetire pentru şcoalele poporale române, Partea I, Sibiu, 1865 ; Partea
I I, Sibiu, 1867.
24 Carte de lectură românească pentru clasele gimnaziale inferioare şi reale,
Braşov, 1857
.

•

.,
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Illa'ţionalliltăţj . Fbwte m are era rom ales numărul romârul.or25• Dăm cîteva
Astfel, gimnaziul şi şcoala reailă a saşilor din Sibiu au fost frec
ventate intre 1 850-1870 de 4234 elevi germani, 1 225 români, 267 ma
gh'i.lari şi 1 4 de a1lltă naţionallitarte26 • La )3raşov e1rau 'înscrişi în anul 1 85 7/58,
la gimnaziul şi şcoala reală, 599 germani, 122 maghiari, 94 români, 13 greci
şi 5 evrei 27, iar la Sighişoara în anul 1 861/62 1 14 germani, 3 maghiari, 20
români28, la Mredi� ,în 1 859/6() 92 gel'Il11a1I1i , 26 11omâni, 8 maghiari şi 4 de
altă nraţi.onalitarte29, la Bist!I'iţla î n 1 862/63 77 germani, 30 romând, 9 ma
gHiari, 1 polon şi 4 evrei, iar in 1 91 7/18 166 germani, 72 români şi 30 ma
ghiariJO. Au existat chiar cazuri cind n!Umărul elevilor d e altă naţiorulilitalte
era mai mare decît numărul elevilor germani. La Sebeş-Alba, de exemplu,
în 1 857/58 raportul intre elevii germani şi români era în clasele gimnaziului
inferior de 22 la 3631. O situaţie similară găsim şi in alţi ani şcolari. Dacă
se fac saşilor reproşuri de a se fi izolat în această perioadă de celelalte
naţionalităţi din Transilvania, aceste acuzaţii, cel puţin pentru şcolile lor,
nu sint valabile. Ele au fost în bună parte instituţii deschise pentru toţi
fiii acestei patrii . La gimnaziul din Sibiu, exista chiar obiceiul, ca la balu
rile şcolare să se acorde inainte şi după pauză cite un dans românes�2•
Incercind să sintetizăm cele arătate mai sus, se impun u rmătoarele
ooncluzii . Cu toate că in planul de învăţămînt limba română figura doar
ca obiect facultativ pentru elevii gimnaziilor şi şcolilor reale s ăseşti, cu
excepţia gimnaziilor din Mediaş şi Bistriţa, toate celelalte şcoli medii au
creat elevilor lor posi,bilitatea de a-ş i însuşi limba poporului care forma
din totdeauna majoritatea acestei ţări, a limbii care era, aşa cum observa
deja St. L. Roth, de fapt limba ţării33• Chiar şi după intensificarea poli
ticii de magh'iari2'lall'e şi după presiunile exett'citbate în aceasltă direcţlie asu
pra şcoli1lor săseşti de c-ătre cell"Curiie oonducărtlolare din Budapesta, ce!e
patru instituţii menţionate (din Braşov, Sibiu, Sebeş-Alba şi Sighişoara)
exemple :

25 După programele (anuarele) şcolare editate de gimnaziile săseşti din Braşov,
Sibiu, Sighişoara, Mediaş, Bistriţa, Sebeş-Alba la sfîrşitul fiecărui an şcolar . Aici se
găsesc statistici exacte cu elevii după naţionalitate şi confesiune.
26 Martin Schuster, Ein Beitrag zur Statistik des ev. Gymnasiums A. B. zu
Hermannstadt und der damit verbundenen Lehranstalten, în Programm des ev. Gym
nasiumns A. B. zu Hermannstadt
, Sibiu, 187 1 /72 Anexă.
27 Programm des ev. Gymnasiums zu Kronstadt . . , 1857/58, p. 45.
28 Programm des ev. Gymnasiums in Schăssburg . . . , 1861/62, Anexă statistică ..
2!1 Programm des ev. Gymnasiums A.B. in Mediasch, 1859/60, Anexă statistică.
30 Programm des ev. Gymnasiums zu Bistritz, 1862/63, 1 917/18, Anexă statistică.
31 Programm des ev. Untergymnasiums Mi.ihlbach . . . , 1857/58, Anexă statistică.
32 Emil Siegerus, Vom alten Hermannstadt, voi. II, Sibiu, 1962, p. 164.
33 Stephan Ludwig Roth, op. cit., p. 101-102.
•

.
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n-au abandonat .predarea limbii române, menţinînd, in ciuda unor greu
tăţi, catedrele de limba română pînă la sfîrşitul secolului trecut sau pînă
in

1918.

Avind deci .posibilitatea de a-şi însuşi limba română, iar

pe de altă

parte, posibilitatea de a stabili relaţii de prietenie pe băncile şcolii cu nu
meroşi elevi români, sau pe tărîmul luptei politice cu conducătorii români,
care luptau şi ei impotriva oprimării naţionale in monarhia austro-un
gară, saşii au găsit in

1918,

cind s-a unit Transilvan ia cu România, relativ

uşor un limbaj de inţelegere cu conducătorii români. Prin delegaţii lor,
saşii au recunoscut in adunarea de la Mediaş (ianuarie

mi tate , actrul săvîrşit 1a

1

decembrie 1 9 1 834•

1919),

in unani

RUMANISCHUNTERRICHT AN DEN DEUTSCHEN SCHULEN
SIEBENBVRGENS VOR 1918
(ZUSAMMENFASSUNG)

Als nach der Revolution von 1 848/49 die sa·chsischen Gymnasien

re

organisiert wurden, fiihrte der neue Lemplan die rumanische und unga

rische Sprache als falrultative

Lehrfacher ein.

So wuroen an den Gymna

sien und den damit verbundenen Realschulen von Hermannstadt (1 855),

Kronstadt ( 1 857), Miihlbach ( 1 8 6 1 ) und Schassbung ( 1 867) Rumănischstun
den eingefiihrt. Auf diese Art wurde den deutschen Schiilern die M6glich
kei·t geg eben, die Spmche jenes Valkes, des seit jeher die Mehrheit in
Siebenbiirgen bi1dete, ZlU erternen.

Der Verfasser zeigt auf Grund der Gymnasialprogramme in welchen
Kla:ssen und in welchem Ausmass Rumănisch unterrkhtet wurde. Ebenso
werden die Rumănischlehrer und die benutzten Lehrbiicher genannt.

3� Desăvîrşirea unificării statului naţional român. Unirea
vechea România, Bucureşti, 1968, p. 440-448.
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ASPECTE ALE MIŞCARII MUNCITOREŞTI DIN BRAŞOV INTRE ANU
1903-1907.
Ioan Mîndrea şi
Ştefan Mikloş
La începutul secolului al XX-lea industria Ţării Bîrsei înregistrează
un proces evident :liaţă de perioada 1anterioară, în cea ce priveşte numărul şi
capacii!Jatea de producţie a unor intrepri nd eri de tip capiftalist

.

Dacă la

sfîrşitul secolului w XIX-lea existau aici 22 de astfel de intreprind eri,
intre 1 900- 1 90 7 numălrul lor acrescurt �a 34. Această creşt ere este unna
,

rea procesului de înlocuire a unor ateliere meşteşug ăreşti prin fabrici. O

serie de manu:liactur-i oa "W. Scherg" (postav), "Schiel" (maşini). , Cze'll " (ali
,

mentară), ,,1. Teutsdh" (maşi ni) etc., i ntroducînd maşini unelte în procesul
de producţie s au tmnsformat în fabrici cu o capaci tate lărgită şi cu un nu
....

măT sporit de mu ncirtori 1
.

Cu toate că, greutatea specifică a dezvoltă ri i industriale a judeţului

Braşov se deplasează către industria de .tip capirtalist, se mai menţin totuşi
un număr relativ în-.;emnat de ateliere meŞ'teşugăreşti. La sfirşitul anului
1 906, în evidenţa Camerei de comerţ şi indUJStrie B raşov, se aftl!au înregis

trate pe teritoriul comitetului Braşovullui un num ăr de 1 8 9 întreprinderi,
din care un num ăr ridicat îl reprezenta atelierele mici meşteşugăreşti2•
Dezvoltarea i ndustrială a Braşovului, l a începutul sec olului al XX-lea

a avut de suferit urmările crizei economice din anii 1 9 00-1904. O serie
de în treprinde ri au fost silite în această perioadă să-şi resrtrîngă activita
tea. Semn ificativ in acest sens este

un r aport al Camerei de comerţ

şi

industria din Braşov, pe anul 1 9 0 1 , care relata că "Comerţul şi industria

arată peste tot o astfel de stagnare, care face să scadă tare chiar şi încre
d erea i nd ivid ualităţil or mai viguroase" 3• C onsecinţele crizei economice au
1 Alexandru Hossu, Viaţa industrială a Ţării Birsei, in Inllustria românească,
Bucureşti, 1940, P. 442-443.
2 Raportul Camerei de comerţ şi industrie din Braşov pe anul 1907, p. 189.
3 Ibidem, pe anul 1901, p. 7.
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fost simţite din plin de masele mundtoare, a căror situaţie sociail-econo
mică s-a înrăutăţit continuu. Ca urmare, în această .peri oadă se vor inten 
sifica acţiunile revendicative ale muncitorimii.
Odată cu d�voltarea industriei capitaliste a crescut şi s-a întărit rin
durile proletariatului. Braşovul va deveni unul din centrele din Transil
vania, unde muncitorimea din marea industrie este preponderentă. După
o statistică de la începutul anului 1901, existau înregistraţi la acea dată,
la 22 fabrici mai importante din Ţara Birsei un număr de 1.510 muncitori".
Situaţia clasei muncitoare privită prin prizma duratei timpului de
lucru, a salariilor, locuinţelor, a asistenţei medico-sanitare, a legislaţiei
muncii, se camcterizra printr-o continuă inrăutăţire. Capitalliştii au impus
un regim de lucru care ajungea la 10 ore pe zi, îndeosebi in industria mică.
In acelaşi timp salariile au rămas la un nivel foarte scăzut. La începutul
secolului al XX-lea, salariul zilnic al unui muncitor timplar care presta o
muncă de 1 2 pînă la 14 ore, se ridica doar la două coroane 5 ; iar al unui
muncitor forestier care lucra de la orele 5 dimineaţa pînă la orele 7 seara,
ajungea în anul 1 906 la 70-80 creiţari6• Faţă de preţurile alimentelor sa
lariul unui muncitor rămîne la un nivel foarte scăzut. In oraşele din Tran
si:lvania s-a înregistrat în perioada dintre 1 892 şi 1 906, o creştere a preţu
rilor alimentelor cu oca. 200%, faţă de 20-30% cît a crescut nivelul salla 
riilor. Din acest motiv, constată chiar autor�tăţile din Braşov, scumpetea a
devenit din ce în ce mai insuportabilă pentru populaţie 7•
Un aspect al intensificării exploatării îl reprezintă şi faptul că, patro
nii, in goana lor după profit, foloseau pe scară tot mai largă, mai ales
industria uşoră, munca femeilor şi a copiilor, care era cu mult mai slab re
tribuită decît cea a bărbaţilor. De exemplu la fabricile textile din Braşov,
majoritatea lucrătoarelor o formau femeile şi copii , care lucrau pentru un
salariu de mizerie de 1a orele 6 dimineaţa pînă la 7 seara.8
La numărul sporit de ore de muncă şi salarii scăzute se adaugă con
diţiile insalubre din fabrici şi ateliere, lipsa măsurilor de protecţie, abu
zurile şi samavolnicia maiştrilor şi patroni.lor. Tabloul suferinţelor mai era
completat de starea precară a locuinţelor, de victimile provocate în rîndul
muncitorilor, de bolile profesionale şi contagioase 9•
� Alexandru Hossu, op. cit, p. 443.
5 C. Giillner, Contribuţii la istoria mişcării muncitoreşti din sud-estul Transilvaniei în anii 1905-1907, în "Studii" X, nr. 5/1857, p. 105.
6 "Gazeta Transilvaniei" , din 8 iunie/21 iunie 1906 .
7 C. Giillner, op. cit., p. 105-106
8 Unirea Transilvaniei cu România, ediţia a II-a Bucureşti 1972, p. 291.
9 "Nepszava" , nr. 1 din 1902 .
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cau za cruntei eJCPloatări capitaliste, a opri.mă:rii

naţionale, a

po

liticii de persecuţii şi teroare, mulţi muncitori şi ţărani a:u trecut în Româ
nia sau au emigrat in alte ţări {cei mai

mulţi

in America). Din

judeţul

Bra

şov între anii 1 899 şi 1 9 1 3 au emigrat 9.422 locuitori 10 . ln raportul Came
rei de comerţ şi industrie Braşov, din 1 90 1 , se p re ci za că, ·numai in acel an

s-au

eliberat

.pentru

emigranţii din judeţul

Braşov

V'alabiHrtate de 365 ş i 3421 certificart:e de trecere peste

6395

paşapoarte

graniţă cu

cu

vail.abili

tate de 30 zile 11•
Aceste emigrări au contribuit la scăderea numărului braţelor de
muncă, afectînd posibilităţile producţiei. Astfel, in anul 1 9 0 1 , Oamera de
comerţ şi industrie Braşov semnala din partea Asociaţiei meseriaşilor un
număr de 732 d e posturi vacante (pentru calfe, lucrători, ucenici etc.) şi
reuşeşte să facă Mgaj ări num ai pentru 572 bra ţe de muncă 12•
ln analiza relaţiilor economice-sociale din Transilvania trebuie avut
in vedere f·aptul că muncitorii, indiferent de naţi on�itate, sufereau in
general jugul exploatării capitaliste fie din partea burgheziei ungare şi
austriece ca forţe sociail.e domi n an te , fie din partea burgheziei române, afla
tă in ascensiune. De aceea era tot mai evident puternicul antagonism intre
burghezia luată in ansamblu şi in tregul proletariat .
ln apăraTea intereselor lor de clasă şi de castă, guvernele, exponente
ale intereselor materiaJe ale aristocraţiei funciare şi ale marilor capitalişti
maghiari şi germani duceau o politică de crincenă exploatare a maselor
populare. La politi ca de oprimare economică, se adauga măsurile de opri
m are naţională. Deosebit de ostilă era p o:litioa reacţiunii ungare de dezna
ţionalizarea a românilor şi a celorlalte naţionalităţi din imperiu, care s-au

cu acuitate in lipsa de drepturi politice, in menţinerea în con
tinuare a sistemului ele ctoral cenzitar, în repa:rtiţia inegală a circumscrip
ţiilor electrorale în ingrădinarea dreptului de întrunire şi organizare, in
nerecunoaşterea lor c a naţiuni în cadrul statului dualist 13 •
ln fruntea acţiunilor poli ti ce ale burgheziei tromâne şi al altor pături
şi grupări social m i c bu rgheze româneşti din T I'Iansi lvan ia era PISirtidul
naţional român. Aceasta avea ca obiectiv în programul său, lupta pentru
drepturi şi libertăţi pe baza constituţională, avînd in vedere perspectiva
înfăptuirii idealului naţional pentru a-şi con solida puterea p olitică La
manifestat

-

.

10 C. Gi:illner, op. cit. p. 103-104.
11

Raportul Camerei de comerţ şi industrie din Braşov pe anul 1 901, p. 73.
Ibidem p. 78.
13 Unirea Transilvaniei cu România, 1 decembrie 1918, ediţia a II-a Bucureşti,
1 972, p. 283.
12
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inceputul secolului al XX-lea, P.N.R. îşi consolidează poziţiile şi desfăşoa
ră o activi·tate polit ică mai s usţinută în cadrul padamentului, dar şi în rin
dul maselor ţărăneşti, mic-burgheze şi chiar muncitoreşti, căutînd să con
tribuie la dezv oltarea conştiinţei naţion ale,

să canalizeze nemulţumirile
cauzate de politica asupritoare pe acelaşi canal cu lupta pentru înlăturarea

dominaţiei
naţiona1 14 •

străine

şi

unirea

tuturor

intr-un

românilor

singur

stat

Avînd o poziţie opusă faţă de organizaţiile politice ale burghez iei,

Partiduil social-democrat a devenit exponentul intereselor clasei muncitoa
re, al lucrătorilor agricoli şi al ţărănimii sărace. Secţia română din Tran

silvania (cu organizaţii în multe centre) , care edita ziarul românesc "Ade
vărul" , milita pentru apărarea drepturilor

maselor

egalitate naţională, pentru unirea în luptă a

muncitoare,

muncitorilor

pentru

indiferent

de

naţionalitate 15•

La inceputul secolului al XX-lea, mun citori i români, maghiari, ger
mani au desfăş urat in strins ă solidaritate

proletară

numeroase

acţiuni,

pentru saJtisf acerea ·unor c ondiţii mai bune de muncă şi de trai ; in acelaşi
timp, s-au înmulţit acţiunile pentru asigurarea de d repturi pOlitice tutu
ror muncitorilor indiferent de naţionalitate.
P rintre m ult iplele acţiuni organi zate de proletariat, un rol important

in dezvol tarea conştiin�i de clasă a unităţii de luptă 1-au

avut adunările

muncitoreşti. Cu aceste ocazii s-a analizat situaţia grea a muncitorilor în
condiţiile crizei economice din an ii 1900 şi 1 904, nec esi tatea luptei contra
şomajului 16 • Astfel, la adunarea muncitorilor brutari din 1 5 decembrie 1 9 0 1

s-au arătat cauzel e CB.[" e generează şomajul ş i s-a lansat u n apel i n scopul
coleotării de ajutoare pentru şomeri , de la fiecare mun ci to r brutar aflat în

lucru 17• In acelaşi timp, adunările muncitoreşti reprezentau mijlocul cel

mai eficient de propagare a ideologiei socialiste. O as em enea

adunare

a

1 902, în sail.a hoteluU.ui ,,Orient". Vorbi
torii, muncitori socialişti au expus pe larg cerinţele mişcării s ocial-,demo

avut loc la Braşov, J.a 22 septembrie

crate din localitate, printre care se numărau : lupta pentru cucerirea drep�
tului de vot egal, secret şi direct, a unei legislaţ ii democrati,ce, care să per

mită o laTgă repreze ntar e .a tuturor cetăţenilor la conduc eTea un or insti14

Ibidem, p. 28Z.

15 Ibidem.

16 .,Brass6 Lapok" , anul VII, nr. 83, din 30 aprilie
iunie 1901, P . 6.
17 Ibidem, nr. �45 din 16 decembrie 1901, p. 3.

1901, p. 3, nr. 105, din
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sint tot mai des

interzise de autorităţi, libertatea presei, dezvoltarea şi modernizarea şco

lilor etc.

18

La începutul secolului al XX-lea, proletariatul nu-şi putea crea decit

�� greu chiar şi organizaţii profesionale, sindicale,

datorită

faptului

că

dreptul de organizare a fost tot timpul limitat, i n numeroase rînduri aso
ciaţiile muncitoreşti fiind chiar dizolvate. Cu toate acestea, muncitorii din
Braşov, in cadrul unei adunări din 1 2 mai 1901, la care au participat re
p rezentan ţii organizaţiilor p rofesi onale, au hotărît să treacă la constitui

rea unei Uniuni generale a tuturor asociaţiilor de a-cest fel din Braşov, care
să aibă ca for conducător un consiliu central. Uni unea işi propunea să or

ganizeze cursuri pentru pregătirea şi

instruirea

membrilor

săi, a

unei

biblioteci, care vor fi i n sprij inul muncitorilor 19•
In contextul manifestărilor organizate de proletariat, un loc impor
tan t 1-au avut acţiunile închinate zilei de 1 Mai, ca forme de luptă politică
a clasei muncitoare. Cu toat e măsurile restrictive ale autoi'ităţilor, această

zi a fost sărbătorită în anul 1902 p rin intruniri în cadrul organizaţiilor
profesionale şi cu ocazia unor impunătoare adunări populare, la care con

ducătorii

socialişti

au

arătat

muncitori�or importanţa şi semnificaţia

acestei acţiuni de solidaritate a celor ce muncesc20•

La începutul secolului ali. XX-tlea, in condiţiile grele ale crizei economice
şi ale consecinţelor nefaste ale acesteia asupra nivelului de trai al mase
lor populare, numeroşi muncitori s-au ridicat la luptă contra exploatării,
declarînd tot mai multe greve. Printre acestea se numără şi greva munci
torilor croitori din Br�ov, din februarie 1903 ; cerinţele lor fiind legate
de îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi viaţă. Acţiunile revendicative
sînt conduse de un comitet de grevă ales la începutul lunii februarie, care
a lua t legătura cu greviştii din alte centre din ţară şi din străinătate. In
cadrul adunării de branşă din 1 2 februarie s-au

formulat următoarele

cerinţe ale greviştilor : mărirea sala�iilor cu 25% pentru caU.fele care lu
crează în ateliere ş i cu 30°/o pentru cei care lucrează în afara atelierelor ;
reducerea timpu lui de muncă; condiţii igienice în ,ateliere ; dreptul gre
de a nu fi ooncedli>aţi pentru panticipare la grevă etc2 1 •

vi�?tilor

18 "Gazeta Transilvaniei" , anul LXV, nr. 209 din 24 septembrie 1902, p. 2.

19 "Brass6oi Lapok" anul VII, nr. 92 din 13 mai 1901, p. 3.

20 Arh. St. Braşov, fondul Subprefectura judeţului Braşov doc. nr. 5559/1902 ;
nr. 11-44/1902.
21 "Brass6i Lapok" anul IX, nr. 35 din 11 februarie 1903. P. 2-3 ; nr. 39 din
15 februarie 1903, p. 2-3 ; "Kronstadter Zeitung" , anul 67, nr . 47, din 27 februarie
1903, p. 3.
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La 1 3 februarie, Comitetul de grevă a lansat o chemare la luptă;
intre muncitori şi asociaţia patronilor croitori au avut loc tratative inde
lungate, acestia din urmă opunîndu-se satisfacerii condiţiilor cerute de
muncitori, în special cea legată de majorarea salariilor. S-a constitui t un
comitet pentru reglementarea conflictului, la tratativele căruia a partici
pat şi primarul oraşului. Faţă de refuzul patronilor de a indeplini t oate
cerinţele muncitorilor, aceştia, la data de

10

martie declară grevă . Ame

ninţaţi cu inchiderea atelierelor, patronii in maj oritatea lor au acceptat
p�etenţiile greviştilor. Ca urmare, la

23

martie

1 903

muncitorii reiau lu

crul la aproape toate atelierele din oraş22• Alături de croitori, la mişcarea
pentru mărirea salariilor participă şi croitoresele din majoritatea atelie
relor oraşului23•
Dintre acţiunile de luptă mai importante din anul

1 903,

smena�ărn şi

greva muncitorilor brutari, desfăşurată sub semnul luptei pentru îmbu
nătăţirea condiţiilor de muncă şi salarizare. Comitetul de grevă formu
lează cerinţele muncitorilor brutari :

11

ore de muncă (inclusiv 2 ore pau

ză) ; salm-iul de 8 coroane minim şi maxim
spor de

10

13

coroane pe săptămînă; un

coroane pentru cumpăTarea de alimente (săptămînal) ; repaus

duminical ; repartizarea unui ucenic ca ajutor

în timpul} procesului

de

producţie la un număr de 3 ca�fe, garanţie pentru participanţi la grevă
că nu vor fi concediaţi de patroni ; afişarea în ateliere a tabelului de sa
larii . Refuzul meşterilor de a satisface aceste revendicări a dus la declara
rea grevei , la data de 2 iunie
citorii din peste

50

1 903.

In cîteva zile partidpă la grevă mun

de ateliere, din care 1 1 ateliere in Braşov, iar res1Juil. în

B!l te looaJ.ii.ltăţ i din disltlriotul

Braşovului (Hăll.�hlu,

Rişnov şi Cristian). Spe

riaţi de amp'l:oarea grevei, majoritaltea paitr.onil1ar Slatisfiac

tdrillor şi

oa Urnl.are,

[n

cerinţele lucră

ziua de 1 3 �IIJI!lie, g� iti�tează 'irn

�toate

ate1!ierele menţionate2".
La inceputul secolului al XX-lea, în condiţiile intensificării exploa
tării capitaliste, alături de acţiunile revendicative ale muncitorilor indus
triali, au loc tot mai multe agitaţii şi
agricol. Printre acestea se numără şi

nemulţumiri

ale

proletariatului

greva muncitorilor agricoli de pe

moşia contelui Nemeş Janos, din comuna Hăghig, de la sfîrşitul lunii iu22 " Brassoi Lapok" , nr. 48 din 26 februarie 1903, p. 2 ; nr. 53 din 4 martie 1903 ;
p. 3 ; nr. 60 din 12 martie 1903. p. 4 ; nr. 61 din 1 3 martie 1902, p. 3 ; nr. 70 din 24
martie 1903. p. 3.
23 "Gazeta Transilvaniei" , anul LXVI, nr. 67 din 23 martie 1903, P. 2.
24 "Brassoi Lapok" , anul IX, nr. 89 din 17 aprilie H03, p. 3 ; nr. 127 din 4
iunie 1903, p. 3-4 ; nr. 1 38 din 16 iunie 1 903, p. 3.
:li> Ibidem, anul IX, nr. 179 din 4 august 1903, p. 4.
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1 903, cauzată de nerespectarea contractului de muncă de către mo
au folosi t forţa contra lucrătorilor, si:lindUr-i să reia

şieri. Autorităţi le
lucrul25•

avi nt necunoscut pînă atunci şi
politică şi organizatorică a muncitorimii. Au loc tot mai multe · ma
nifestări şi întruniri publice, multe dintre ele 01rganizate de Secţiunea
locală a Partidtrl.ui sociw-demOCI"at. Un report al căpitanulu ipdliţiei din
Braşov sesiza organelor superioare , faptul că, in anii 1902----1 903 mişcarea
socialistă din localitate cuprinde tot mai mulţi muncitori. Propaganda so
cialistă, informa raportul, se îndreaptă cu mai muJ.tă intensitate asup ra
populaţiei române sărace din cartierul Scheiul Braşovului, cu intenţia de
a recruta noi membri ai PSD26•
Autorităţile poliţieneşti fac referiri la faptul că, propaganda socia
listă iniţiată de conducătorii secţiunii PSD a avut ca obiectiv organizarea
grevei lucrătorilor croitori şi brutari în anul 1 90327•
Odată cu luptele greviste a luat un

viaţa

Printre elementele înaintate ale mişcării social-democrate, oare s-au
afirmat în această perio adă pe l ini a activităţii organiretorice şi de răspîn
dire a ideilor sociwiste, se numărau muncirtorii : Kna!ller Victor, Grădin�a�ru
George, Bartha Karoly etc28 • Ziarul "Brass6i Lapok" in fo rme ază că aproa
pe toţi membrii comitetului de conducere al organizaţiei PSD in frunte
cu Knalll er Victor, au fost pedepsiţi în 1 903, cu 1 5 zile de arest şi 200 co
roane amendă de fiecare, pentru faptul că "de ani de zile în mod organi
zat au aţîţat mincitorimea din Braşov contra patronilor şi pentru motivul
că, au organizat adunări şi greve care aveau ca soop tulburarea ordinei
statului"29•

In anul 1903, muncitorii s-au pregătit din timp pentru să,rbătorirN
zilei de 1 Mai. Conducătorii socialişti au cerut aprobarea autorităţilor po
li ţi eneşti pentru pregătirea unei manifestaţii publice, care îns ă a fost in
terzisă. Cu toate acestea, aniversarea zilei de 1 Mai s-a transform at într-o
manifestaţie largă de masă. Dimineaţa a avut loc o adunare populară, la
care au participat peste 300 de persoane. Cu acest prilej s-a vorbit celor
prezenţi despre sărbătoarea internaţionailă a muncitorimii. După masă,
muncitorii, în frunte cu socialiştii, s-au adunat în număr de peste 1 200,
î n Piaţa Prundu1lui din Scheiul Braşov:ului ş i au pornit o demonstmţie
26 Arh. Stat. Braşov, fondul Subprefectura judeţului Braşov, doc. nr. 3735/1903.
27 Ibidem ; "Brassoi Lapok" , anul IX, nr. 127 din 4 iunie 1903, p , 3 .

2 8 Arh . Stat. Braşov, fondul Subprefectura j udeţului Braşov, doc. nr. 3735/1903 ;
"Brass6i Lapok" , anul IX, nr. 1 06 din8 mai 1903, p. 3.
29 "Brass6i Lapok" , anul IX,nr. 86, din 1 2 aprilie 1903, p. 3.
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spre centrul oraşului. In fruntea coloanei, doi muncitori purtau steagul

roşu. Autorităţile poliţieneşti şi ale jandarmeriei au trecut la măsuri re
presive . Arestarea unor demonstranţi a produs o puternică reacţi e in rîn
dul mulţimii, care se aduna in faţa sediului poliţiei, unde, aşa cum rela
tează autorităţile, "a incercat prin ameninţări să-i elibereze pe cei ares
tati" . Numai apariţia unei unităţi militare, mobilizată pentru imprăştierea
mulţimii, a avut puterea de a dizolva demonstraţia. In timpul ciocniri:lor
amintite au fost arestate 9 persoane, invinuite de ttmburarea "ordinei pu
blice"30.

Presa din localitatte - ziarele "Gazeta
Lapok" - a publicat articole referitoare la

Transi[vaniei" , şi

"Brass6i

amploarea manifestaţiei dl:! la

1 Mai, din Braşov31.
Şirul adunărilor şi manifestărilor populare a continuat la Braşov in
tot cursul anului 1 903. Astfel, în zilele de 10 şi 20 august s-au organizat
de către muncitorii socialişti adunări şi demonstraţii de stradă, cu scopul
mobilizării la luptă pentru cucerirea dreptului de vot universa132 • Campa
niile pentru votul universal, egal, direct şi s ecret, desfăşurate sU.b diferite
aspecte (întruniri , conferinţe , publicaţii, manifeste)

au reprezentat una

dintre cele mai eficace forme de luptă menite să asigure populaţiei drep
turi politice.
Un moment important în mişcarea muncitorească din Transilvania

l-a constituit a doua Conferinţă a socialiştilor transilvăneni de la Braşov
din 25 şi 26 decembrie 1903, la care au fost

prezenţi 57 de delegaţi din

Transilvani a şi Ungaria, dintre care 21 reprezentanţi ai mişcării social
democrate din oraşul şi districtul Braşovului. Muncitorul socialist Knaller
Victor a prezentat un raport asupra activităţii organizaţiei PSD din Bra
şov, in care au fost relevate succesele obţinute de mişcarea muncitorească
şi soci:alistă din localitate. In cadrul lucrărilor conferinţei s-a discutat pro

blema necesităţii întăririi rîndw-ilor partidului, mai ales în condiţiile in
care clasele dominante au intensificat măsurile represive asupra socia
liştilor. La problema "politica naţionalităţilor" , s-a arătat faptul că ro
mânii sînt cei mai asupriţi şi lipsiţi de drepturi politice. Pentru mobili-

30 Arh. St. Braşov, fondul Subprefectura judeţului Braşov, doc. nr. 4453/2650,
3140, 1 0879/1903 : "Gazeta Transilvaniei" , anul LXVI, nr. 87, din 20 aprilie/3 mai 1903,
p. 4 ; "Kronstadter Zeitung" , anul 67, nr. 99 din 2 mai 1903, p. 3 ; nr. 103 din 7 mai
1903, p. 3.
31 "Brass6i Lapok" , anul IX, nr. 102, din 3 mai 1903, p. 3.
32 "Gazeta Transilvaniei" , anul LXVI, nr. 178, din 13 august 1903, p. 2 ; "Bras
s6i Lapok" , anul IX, nr. 195, din 25 august 1903, p. 2 ; "Kronstadter Zeitung" , anul
67, nr. 192, din 24 august 1903, p. 2.
.
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lor la luptă s-a propus Conferinţei o rezoll.uţie care, menţionează zia
rul ,,Adevărul", hotărăşte "că românii ardeleni să fie organizaţi sub stea
gul roşu al partidului social-democrat" . Semnificativ este faptul că şi la
această conferinţă s-a hotărit a se lupta contra politicii de înVTăjbire na
ţională, promovată de clasele dominante.
Importante hotăriri s-au luat in privinţa răspîndirii intre muncitori
a ziarulu i "Adevărul" , a presei socialiste in general, precum şi în chestiu
nea referitoare la necesitatea organizării femeilor. Conferinţa a ales un
comitet compus din 7 membri cu sediul la Cluj, care avea menirea să con
ducă activitatea "Cercului Ardealului"33• Prin problemele dezbătute şi ho
tăririle adoptate, conferinţa de la Braşov a adus o reală cootribuţie la
dezvoltarea mişcării social-democrate din TransiJvania, la creşterea spi
ritului de luptă al pro;l et ariatului , indiferent de naţionalitate. Ea se înscrie
pe linia deschisă de prima Conferinţă a sociail.i�tilor transHvăneni, desfăşu
rată tot la Braş ov, în 3-4 iunie 1900, de orientare a luptei proletariatu
lui pentru drepturi şi libertăţi democratice, pentru unitate revoluţionară.
Prima conferinţă a socialiştilor transilvăneni a dezbătut o serie de probleme
legate de organi2'lB!r€1a partlidului, pOlit'ico-na.ţională şi mi.şearea s:ociru-demo ·
erată, vatu.J. umvemal, presa elbc., IIW"clnd un nou pas in acţi'liDlill e d.e
manifestare a 'legăturilor conrt:lin.ue ale mruncitomlor sociallişti din Transil
vania, de întărire şi dezvoltare a mişcării social-democrate (Ioan Mîndrea
şi Ştefan Mikloş, contribuţii privind creşterea organizaţiei din Braşov,
in "Cumidava" nr. 5/1971 , p. 19 1-192.)
Lupta · dusă de clasa muncitoare din Braşov pentru revendicări eco
nomice şi politice a intrat, începînd cu anul 1 903, într-o perioadă de avint
revoluţionar. Acest fapt a influenţat poziţia organizaţiei social-democrate
de a se situa pe linia organizării şi conducerii unor acţiuni ale proletaria
tului. Un raport al autorităţilor este foarte concludent în acest sens. El
arată că "In privinţa mişcărilor politice in anul 1903, socialiştii au avut
rolul <l:lnducător. Anivema:rea zilei de 1 Mai şi manifestaţiile din această
zi, precum şi arestarea elementelor socialiste pentru diferite motive au
ţinut in incordare opini,a publică şi a pus in luptă conducătorii partidului
social democrat 34•
Un ecou deosebit în rindurile maselor muncitoare 1-a avut gre
va generală de la căile ferate din 1904, care a cuprins toată Tranzarea

33 "Adevărul" , anul 1. nr. 21 din 1 ianuarie 1904, p. 3. "Gazeta Transilvaniei ;
anul LXVI, nr.
277, din 1 4/27 decembrie 1903, P. 3 ; "Brass6i Lapok" , anul
nr.
304,
din
31
decembrie
1903,
p.
2-3.
3� Arh. St. Braşov, fondul Prefecturii judeţului Braşov, actele prezidenţiale,
doc . nr. 16/1904.
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silvania şi a paral izat timp de citeva zile (20-24 aprilie) întreaga circu
laţie

feroviară. De pe

urmele ei s-au resirnţit şi unele întreprinderi in

dustriale, care au fost nevoite să-şi reducă capacitatea de p ro ducţie dato
rită lipsei de materie primă35 • La această amplă acţiune de luptă a munci
torilor din Trans il vania au participat şi lucrătorii feroviari din Braşov.

Sub conducere a unui comitet local de acţiune, grevişti i din Braşov s-aru
solidarizat timp de 6 zile grevei generale, oprind circulaţia trenurilor şi

parailizind toată actvitatea gării36 •

In şirul luptelor din anul 1 904 se inscrie şi greva din 3 octomb rie a
muncitorilor tîmplari de la Fabrica de

mobilă "Woolfkes" din

Muncitorii tîmplari au ripostat pe areastă cale impotriva

niil.or de a

Braşov.

tendinţei patro

mări durata zilei de lucru şi a micşora salariile. Greviştii alcă

tuiesc un comitet care poartă tratative cu conducerea fabricii. Pentru a
stăvili lupta gr eviş tilor patronii concediază 1 8 muncitori ai fabricii, fapt

care d etermină încetarea grevei37•

Prin numeroasele B!cţiuni politice , oare au

avut

loc

la

inceputul

secolului al XX-lea, se impun a fi relevate şi cele desfăşurate pentru cu
ce ri rea dreptului de vot universal. Oampaniile pentru votul universal s-au

desfăşurat prin intruni ri , conferinţe, publicaţi i , in coloanele presei, bro
şuri ş i manifeste. La aceste acţiuni organizate de socialişti au participat

mase largi populare. Ele aveau o adîncă semnificaţie politică; cu aceste
ocazii avea loc o intensă popularizare a idealului naţional, a ideologi ei re
voluţionare, de mobilizare a poporului la lupta pentru drepturi şi libertăţi
democratice, pentru demascarea asupririi naţionale,

a abuzurilor şi sama

volniciilor administrative 38• In acest sens sint CUJnoscute

şi

campaniil e

electorale din anul 1905 in judeţul Braşov. Menţionăm astfel, adunarea
organizată de secţiunea P.S.D. Braşov în zilele de 13 august 1 905, cînd

socialiştii au lansat manifestul intitulat "Muncitori ! Mici meseri aşi ! Popo
rul Braşovului " !, care cheamă pe toţi locuitorii oraşului să participe la
acţiunile pentru cucerirea d reptului de vot universal. O asemenea adu
nare mai este organizată de socialiştii din Braşov, la 20 noiembrie 1 905, în
sala hotelului "Orient" , cu care ocazie s-a adus critici vehemente sistemu
lui politic şi guver nului exponent al politi cii de exploatare socială ş i na35 A. Deac, Greva generală a feroviarilor din Transilvania din 1904, in "Din
istoria luptelor greviste ale proletariatului din Romania" , vol. III, Bucureşti, Edit.

politică, 1965, p. 42-44.
36 "Gazeta Transilvaniei" , anul LXVII, nr. 77 din 8/21 aprilie 1904, p. 1,
nr. 84 din 29 aprilie 1904, p. 4 ; "Brass6i Lapok" anul X nr. 95 din 26 aprilie 1904.
37 Idem anul X, nr. 226 din 4 octombrie 1904, p. 4, nr. 229 din 7 octombrie
1904, p. 4.
;:J!j Unirea Transilvaniei cu România, p. 327-328.
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ţională. La adunare s-a votat o moţiune, prin oare se cerea deputaţilor din
Braşov să sprijine în

cadrul

dezbaterilor din Dietă problema votului uni

versal39.
Creşterea nemulţumirilor maselor
asuprite, atinge un punct de

muncitoare crunt exploatate şi

încordare maximă în anii

1905-1907. In

această perioadă are loc un puternic avînt ale luptelor muncitoreşti. E1 a
fost generat de ascuţirrea contradicţiilor de clasă, ca şi

acelor naţionale,

dintre popoarele asuprite şi clasele stăpînitoare din imperiul dualist.
L a Braşov, izbucneşte un puternic val de greve, semnalate în fabrici,
uzine, în ateliere mi-c i sau mari. Luptele muncitoreşti se caracterizează in
această perioadă prin amploare şi

combativitate ; este frecventă

greva generală pe ramură îmbinată cu

şi

aici

demonstraţia şi manifestaţia de

stradă. In cadrul acestor lupte amintim greva muncitorilor cismari, din
mai 1905, organizată de comitetul de conducere al organizaţiei P.S.D. din
locailitate. In ziua de 10 mai, lucrătorii cizmari şi pantofari din Braşov in
truniţi în cadrul unei adunări generale au discutat problema situaţiei lor
materiaJ.e şi au hotăa:it să declare grevă pentru îmbunătăţirea salarizării.
Poliţia a intervenit dizolvînd adunarea40• La 11 mai muncitorii intră în
grevă, care în s curt timp se extinde, cuprinzînd pe toţi lucrătorii din ra
mura respectivă. Această acţiune grevistă a fost organizată de conducerea
secţiuni i P.S.D. Braşov. Relatînd acest fapt, ziarul "Brass6

Lapok"

nota

că "Greva organizată de Knaller Victor şi tovarăşii săi, în timp de 8 zile

aşa de mult că in prezent ea a cuprins pe toţi lucrătorii panto
fari din oraş" . Intre lucrători şi patroni au avut loc in prezenţa delega

S-ta întirus

tului Inspectoratului muncii din Braşov, numeroase tratative de conci
liere. Pînă la urmă, patronii au acceptat o mică sporire a salaTiilor caJ
felor4 1.

La inceputul lunei octombrie 1 905 au declarat grevă pentru mărirea
salariilor lucrătorii tipografiilor

"Schneider" ,

"Gott" ,

"Mureşianu"

şi

"Hertz" . In ziUJa de 2 octombrie, reprezentanţii patronilor au acceptat spo
rirea salariilor muncitorilor, de la 1 0 la 1 1 fl.orini, la tipografiile "Gott" şi
"Muresianu" . La tipografia "Hertz" lucrătorii au continuat lupta, în acest

39 "Brass6i Lapok" , anul XI, nr. 183 din 12 august 1905, p. 4 ; nr. 270 din 25
noiembrie 1905, p. 4 ; "Gazeta Transilvaniei" anul LXVI nr. 258 din 24 noiembrie
1905, p. 3.
40 "Kronstadter Zeitung" , anul 69, nr. 107 din 1 1 mai 1905, p. 4 ; Brass6i La
pok" , anul XI, nr. 108 din 12 mai 1905, p. 4.
41 "Brass6i Lapok" , anul XI, nr . 120, din 26 mai 1905, p. 4 ; nr. 123 din 30 mai
1905, p. 4, nr. 1 27 din 4 iunie 1905, p. 4. ; Raportul camerei de industrie şi comerţ din
Braşov pe anul 1905, p. 35.
·
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scop au ales un comitet de organizare a grevei, care a di fuzat in oraş mani
feste, prin care chema populaţia să boicoteze intreprinderea. Greva s-a
soldat cu victoria muncitorilor, care au obţinut i nbun ătăţirea condiţiilor de
salarizare 42•
O acţiune de luptă asemănătoare au desfăşurat lucrătorH de la fabri

ca de

zahăr Bod (lîngă Braşov). ln ziua de

9 octombrie 1905, o parte din

lucrătorii acestei fabrici încetează munca, revendicind majorarea salarii
lor. Direcţiunea solicită intervenţia poliţiei, care deplasîndu-se in fabrică
face presiuni asupra muncitorilor pentru ai

determina să reia munca.

Această situaţie du<:e la stingerea grevei ;

majoritatea lucrătorilor incep
munca, in afară de 7 muncitori care părăsesc fabrica 43•
Acţiunile revendicative din anul 1905 au pregătit muncitori mea pen
tru unele acţiuni mai hotărîte în 1906. lncă din primele luni ale acestui an,
grevele cersc ca număr, amploare şi intensitate. Ele durează de Ia o zi dou ă,
p1nă la două-trei săptămîni .
Greva muncitorilor constructori din 1906 a luat o mare 8111p
1. loare la
Braşov, oprind patru săptămîni întregi orice activitate pe multe şantiere
ale acestui oraş. Condiţiile de lucru ale zidarilor şi ale dulgherilor

erau
deosebit de grele ; ei lucreu peste 1 1 ore pe zi, cu o întrerupere de o oră,
o oră şi jumătate. Salariul zilnic oscila intre 3 coroane şi 4 coroane şi 60
florini 44 • ln ziua de 19 februarie, muncitorii zidari au inaintat patronilor
pretenţiile lor privind mărirea salariilor şi îmbunătăţirea condiţiilor de
lucru : ziua de muncă să se r edu că la 10 ore, ea să încea�pă la 6 dimineaţa
şi să se termine la 6 seara, cu pauză de două ore ; salariul pe oră să se ridi
ce înt� 36 fileri şi 56 fileri ; la lucrările din provincie să se plătească o
majorare de 25°/o, orele suplimentare să fie plătite cu majorare de 500fo, iar
în zilele de duminică şi sărbători legale ou major are de 1 000Jo, Qlbligaţia
patroni'lor de a transporta pe muncitori la locul de mun·că în provincie şi
înapoi ; în caz de concediere lucrătorii să fie anunţaţi la sfirşitul săptămînii
de muncă ; recunoaşterea de către patroni, a "bărbaţilor de incredere" (re
prezentanţii muncitorilor la tratativele cu patronii) ; respectarea de către
patroni a demnităţii şi persoanei muncitorilor etc. �
42 "Brass6i Lapok", nr. 225 din 3 octombrie 1905, p. 3 ; 237 din 17 octombrie
1905, p. 4.
"" Ibidem nr. 231 din 10 od,tombrie 11905, p. 3.
44 C. Gollner, op. cit. p. 1 1 1.
� Arh. St. Braşov, fondul subprefectura judeţului Braşov, doc. nr. 4952/1906 ;
"Brass6i Lapok" , anul XII, nr. 40 din 20 februarie 1906, p. 4. nr. 41 din 21 februarie
1906, p. 4.
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Nere;pectarea acestor revendicări a dus la declanşarea grevei, d in
cauza căreia au fost oprite , pînă in luna mai, aproape toate lucrările
constr ucţie din Braşov. La grevă au partid1pat peste 380 de zida ri ,

de

care

lucrau la 34 de patroni 46 • In tre muncitnrii constructori şi patroni s-au dus

numer oase trat ative , în zil ele de 16, 2 1 , 31 martie şi 5 apri l ie. Se aju ng e la

o inţelegere, pe baza unei convenţii de muncă,

care îndepli nea

aproape

i ntru-totul cerinţele lucrătorilor zidari. La 9 aprilie se reiau lucrările de
construcţie în oraş, dar nu pentru mult timp, pentru că, în ziua de 7 mai

greva izbucneşte din nou - motivul - fiind, incercarea patronilor de a
zăd ărnici lupta zidarilor prin angajarea unor spărgători de grevă 47 •
In luna mai au loc tratative de concil iere între muncitori şi pat ron i ,
in p reze nţa autorităţilor industriale din Braşov ; lucrătorii constructori cer

con cedierea spărgătorilor de grevă. Prin diferite afişe l ipi te pe clădiri le din
oraş ei demască provocările josnice ale patron ilor 48• In sprijinul greviştilo r
comitetul de conducere al organ izaţi ei P.S.D. din Braşov lansează un apel
către ceilalţi muncitori din localit ate ca pe timpul grevei fiecare lucrător să
contribuie s ăptămînal cu o coroană La strînge rea unui fond pentru ajuto
rarea greviştilor '9•
In faţa rezistenţei crescinde a mun citorilor construdori, patronii sînt

nevoiţi să accepte, în ziua de 1 6 mai, o nouă convenţie de muncă şi salari
zare, cu o v alabilitate de trei ani 50• Astfel, greva î ncetează după o luptă
dîrză, cu vict ori a muncitori1or constructori. Această bătălie a reflectat încă
odată forţa şi spiritul inalt de organizare şi solidarizare a muncitorilor.
In acelaşi timp cu greva lucrătorilor zidari, au încetat lucrul pentru
şase săptămîni şi 200 de dulghe ri şi tîmplari. O dată cu muncitorii lem nari
au intrat în grevă şi căruţaşii, as tfe l situaţia a devenit deosebit de critică
pentru patronii constructori şi arhitecţi . La 29 aprilie, muncitorii tîmplari
declară grevă, pentru mărirea salariilor cu 150fo şi reducerea timpului de
mWlcă de la 10 la 9 ore şi j umătate. In zilel e de 4, 5, 8 şi 15 mai s-au purtat
tramtive in pre:renţa autorităţilor industri al e, între delegaţii muncitorilor

46 C. Gollner, op.cit., p. 212; ,,Kronstădter Zeitung" , �ul 70, nr. 81, dln 7
aprilie 1906, p. 3.
'7 Arh. St. Braşov, fondul Subprefectura judeţului Braşov, doc. nr. 4952/1906 ;
"Gazeta Transilvaniei" , anul LXIX, n r. 63, din 19 martie 1 aprilie 1906, p. 3 "Adevă
rul" , anul IV, nr. 4 din 1 aprilie 1906 P. 4 ; nr. 8 din 20 mai 1906, p. 3.
'8 Brass6i Lapok" , anul XII, nr. 105, din 9 mai 1906, p. 3, nr. 106, din 10 mal
1906, p. 3.
49 Ibidem. nr. 1 10, din 15 mai 1906, p. 4--5 .

50 Arh. St. Braşov, fondul Subprefectura judeţului Braşov, doe. nr. 4952/1906 ;
"Gazeta Transilvaniei " , anul LXIX. nr. 100 din 6/19 mal 1906, p. 3 ; "Brass6:i Lapok" ,
anul XII, nr. 113 din 18 mai 1906, p. 3
u•
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şi patroni 5 1 . Ofertele patronilor, concretizate într-un., program de muncă
şi salarizare au fost respinse de lucrători. Ca urmare, patronii sint siliţi să
accepte propunerile muncitorilor formulate într-o nouă înţelegere de mun-·
că şi salarizare. Cu aceasta greva ia sfîrşit la toate cele 22 de ateliere, cu
victoria muncitorilor tîmplari 52 •

Valul grevelor care a cuprins Braşovul s-a înteţit în toamna anului

1 906. La 22 octombrie încetează lucrul muncitorii strungari. Revendicările
lor, în general legate de mărirea salariului, 1 0 ore de muncă pe zi, sărbăto
rirea zilei de 1 Mai etc., sînt saUsfăcute parţial de patroni 53.
In schimb, g·revele croitorilor, pantofarilor şi cizmarilor nu au

avut

succes, aceştia nefiind bine organizaţi 54
Pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi pentru aplicarea unor

noi tarife de retribuire a muncii au încetat lucrul în ziua de 27 noiembrie

1 906 lucrătorii zeţari de la

tipografiiJ.e

"A.

Mureşianu" ,

"Femminger", "Johan G6tt" . Reprezentati de un

"Schneider" ,

sindicat bine organizat,

muncitorii tipografi au purtat tratative cu patronii , care au promis satisfa
cerea revendicărilor. Ca urmare, tipografii reiau munca, însă greva va
i�bucni din nou la 10 decembrie 1 906, in toate tipografiile amintite, precum
şi la tipograrfia "Honterus" . In faţa situaţiei critice, de a nu mai apărea zia
rele, patronii au fost s iliţi să semneze noile contracte de muncă cerute de
muncitori. Această acţiune grevistă, bine organizată şi energică a avut
ecouri ample. "Gazeta Transilvaniei" i-a consacrat largi spaţii şi o "ediţie
specială" 55•
Pe lîngă grevele din mica industrie, din ateliere şi de pe şantirele de
oonstrucţii, acţiuni greviste au avut loc şi în

fabrici. Aici, organizarea şi

desfăşurarea grevelor avea de înfruntat un adevărat regim de cazarmă. Un
răsunet mare a avut greva turnătorilor de la

fabrica , ,Fraţii Schiel" din

51 Arh. St. Braşov, fondul Subprefectura judeţul Braşov, doc, nr. 4952/1906
"Brass6i Lapok" , anul XII, nr. 101 din 4 mai 1906, p. 4 ; nr. 224 din 3 octombri �
1906, p. 4 ; C. Gollner, ap. cit. P. 1 12.
52 Arh. St. Braşov, fondul Subprefectura judeţului Braşov, doc. nr. 4952/1906 ;
"Gazeta Transilvaniei" , anul LXIX, nr. 104, din 11/24 mai 1906, p. 3 ; "Brass6i La·
pok" , pe anul XII nr. 1 19, din 26 mai 1906 ; "Adevărul" , anul IV, nr. 14 din 1 iulie
1906, p. 4.
53 "Kronstădter Zeitung", anul 70, nr. 246, din 24 octombrie 1906, p. 3 ; "Bras
s6i Lapok" , anul XII, nr. 242, din 24 octombrie 1 906, P. 3 ; nr. 246 din 28 octombrie
1906, p. 4 ;
M c . Gollner, op. cit. p. 1 1 2 .
55 "Gazeta Transilvaniei", anul LXIX nr. 262 d i n 28 noiembrie - 1 1 decem
brie 1906 p. "ediţie specială" , nr. 263, din 29 noiembrie/12 decembrie 1 906, p. 3 ; "Dra
pelul" ,, anul VI nr; 134, din 30 noiembrie 1906, p. 3 ; "Kronstădter Zeitung" , anul 70, .
nr. 287 din 1 1 decembrie 1906 p. 1.
·
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Braşov (septembrie., octombrie 1 906), cu care s-au solid�izat şi muncitorii
altor secţii. Muncitorii de la fabrica "Schiel", ca şi muncitorii din alte fa
brici metalurgice din Braşov au cerut limitarea timpului de muncă şi majo
rarea salariilor cu 400/o. Pentru a înfrînge greva, patronii fabrici i au căutat
să spargă rezistenţa şi solidaritatea muncitorHor cu ajutorUl} poliţiei şi al
spărgătorilor de grevă. Muncitorii sînt ameninţaţi cu concedierea generală.
Ameninţările nu înfrîng lupta unită a muncitorilor, căci după patru s ăptă
mîni, greva ia sfîrşit cu victoria lucrătorilor 58•
Odată cu luptele greviste a luat un puternic avint viaţa rpolitică şi orga
nizatorică a muncitorimii din Braşov. In anii 1 905-1906 s-au semnalat mai
multe manifestări şi intruniri publice organizate de Secţiunea locală a
Partidului social-democrat. Intre acestea, un loc central îl ocupă adunările
populare pentru obţinerea dreptului de vot universal . La adunarea popu
lară din 3 decembri e 1 905, convocată de socialişti in sala hotelului "Orient",
s-a făcut un aspru rechizitoriu guvernului, şi a partidelor politi·ce reacţio
nare. S-a adoptat o rezoluţie şi moţiuni în problema luptei pentru cucerirea
votului universal, ca una dintre formele cele mai adecvate pentru cîştigarea
drepturilor democratice 57 • Numeroase

asemenea adunări au avut loc şi în

anul 1906. Ziarul "Adevărul" relatează că la Braşov, in ziua de 3 decembrie
1 906, s-a organizat de către socialişti o mare adunare populară, la care s-a
cerut cu insistenţă intensificarea luptei pentru cucerirea dreptului de vot
universal 58•
In anul 1 906, ziua de 1 Mai a fost aşteptată cu

insufleţire de către

muncitorii din Braşov. In dimineaţa acestei zile, la sediul sindicatelor s-au
ţinut adunări muncitoreşti, unde sodaliştii au vorbit despre semnificaţia
zilei de 1 Mai. După masă, muncitorii au organizat o impunătoare manifes
taţie. Şeful poliţiei din Braşov, impresionat de intensele pregătiri, a cerut
sPrijinul j andarmeriei şi armatei, declarind că nu va putea asigura "ord inea
publică" în timpul manifestaţiei, care se anunţa a avea proporţii mari

59•

Din Piaţa Prundu�ui, demonstranţii s-a u îndreptat spre hotelul "Central" . In
fruntea coloanei se aflau muncitorii tîmplari aflaţi in grevă. Pe placarde se
putea citi lozinci mobilizatoare : "Nouă ne trebuie dreptate !" "Nu cerem,
56 "Brass6i Lapok" , anul XII, nr. 200, din 4 septembrie 1906, p. 3 ; C. Gollner,
op. cit., p. 1 1 6.

57 "Gazeta Transilvaniei" , anul LXVIII, nr. 258 din 24 noiembrie/7 decembrie

1905, p.
58
59
doc. nr.

3.
"Adevărul" , anul IX, nr. 1 din ianuarie 1906 ; p. 4.
Arh. St. Braşov, fondul Prefecturii judeţului Braşov, actele prezidenţiale,
6435/1906 ; "Brass6i Lapok" , anul XII, nr. 99 din 1 mai 1906, p. 3.
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impunem" 1. In această zi scria ziarul ,.Adevărul", cîteva mii de muncitori
au

demonstrat sub semnul luptei pentru cucerirea unor drepturi şi libertăţi

democratice 60•
Intr-un raport al organelor de poliţie din Braşov se sPecifica faptul că,
inc epind cu anul 1905 activitatea mişcării social-d emocrate din oraş a scă

zut, datorită dezbinării organizaţiei looale

P .S.D . ,

în citeva fracţi un i, pre

c um şi a plecării in străinătate a lui Knaller Victor, unul din conducătorii

p ar tid ului . Dar situaţia revoluţionară din anul 1 906, a ajutat elementele
active din rindul muncitorilor să restabilească unitatea organizaţiei locale
a Part id ului Social-democrat, ceea ce a avut ca urmare creştere a activităţii
poli ti ce ulterioare. In 1906, mişcarea s indicală din Braşov se întăreş te,
creindu-se o unitate de acţ i une intre sindicate şi organizaţia locală a Parti
dului social-democrat 6 1•
Intensificarea acţi unilor politice ale clasei muncitoare are ca urmare
o serie de măsuri şi represalii din pa·rtea claselo r dominante. La B raşov, la

fel ca şi in alte centre din Transilvania, i a fiinţă in 1 907, "Uniunea indus
pa·tronilor" . Camera de comerţ şi indUIStrie din Braş ov , a fixat
statutul asociaţiei, pe care il pune la dispoziţia celor interesaţi. In statut sint
formul ate tn ţelegerile industriaşilor şi patroni lor de a nu angaj a muncit orii
unei intreprinderi dacă aceştia au lu at parte "in mod nejustificat" la vre-o
grevă. Deaseme nea , inţelegerile stabilite in ti mpul grevelor cu muncitorii
au fost denunţate ; contractele colective anulate ; muncitorii de pe listele
negre concediaţi. Şeful poliţiei din Braşov nu s-a mu!lţumit cu urmanrea
membr ilor Partidului social-demoorat, ci a cerut permisiunea organelor
superioare de a i nter veni şi în adunările sin dic ale 62 .
Măsurile represive nu intimidează muncitorimea din Braşov. In
cursul anului 1 907 1izbuonesc o serie de greve, lupta economică continuind
să se impletească şi in anul 1907 cu lupt a politică . La 9 martie 1 907, intră
din nou în grevă muncitorii tîmplari de la Fabrica de mobillă "Wolfkes" , din
Braşov. Greva izbucneşte din cauza măsurilor luate de patron i de a con
cedia doi muncitori cu vechime şi a angaj a in locul lor muncitori străini.
Muncitorii fabricii , mobilizaţi de un comitet de organizare a grevei , se sol i
darizează şi părăsesc atelierele. Patronii sînt nevoiţi să p romi t ă muncito.
rilo r că nu vor mai angaja muncitori din alte localităţi 63•
triaşilor şi

60 "Adevărul" , anul IV, nr. 7, din 13 mai 1906, p. 2 ; "Brass6i Lapok" , anul
XII, nr. 1 02 din 5 mai 1906, p. 2.
61 " Brass6i Lapok" , anul XIII, nr . 41, din 1 9 februarie 1907 p. 2 ; C. Gollner,
op. cit., p. 1 19-120.
62 C. Gollner op. cit p. 117-118.
G.'l "Brass6i Lapok" , anul XIII, nr. 58, din 10 martie 1907, p. 3.
.•
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Din cauza nerespectării unor sti:pulatiuni ale programului de muncă
incheiat in anul 1906 cu patronii, muncifurii zidari intră din nou in grevă,
in aprilie

1907. Mundtorii zidari, bine organizaţi In sindicat, au hotăn"t, In

cadrul adunării generale din

24

aprilie, să nu înceteze lupta pînă cind pro

gramul revendicări nu va fi acceptat de patroni 64• In

luna Mai, Uniunea

meseriaşilor din construcţii trimite o delegaţie la primarul oraşului, cerin
du-i să intervină pentru aplanarea conflictului de muncă, care se va incheia
cu cîştig de cauză pentru lucrători 65•
Nemulţumiri şi agitaţii se manifestă din nou şi in rindul feroviarill.o-r
din Br:aşov, care sint convinşi că, nu pot a.cştepta o inbunătăţire economică
de la guvern şi parlament. Ziarul "Adevărul" publică ştiri despre agitaţiile
care domnesc în rîndul feroviarilor din Braşov. Adunările lor, informa zia
rul menţionat, au

pus în discuţie condiţiile rele de muncă şi salarizare ale

muncitorilor de la căile ferat e 66•
La 9 octombrie 1 907, au declarat greva pentru mărirea salariillor mun
citorii pantofari din Braşov. La tratativele purtate de comitetu1 de impă
ciuire , patronii au declarat că sînt de acord cu satisfacerea pretenţimor mun

1 3 noiembrie, la toate cele 31 de ateliere, unde
calfele obţin majorarea salariului cu 3 0 0fo 67 •

citorilor. Greva incetează la
Şirul de greve din

1 907 continuă cu cele ale lucrătorilor dogari, pie

trari şi ale muncitorilor metalurgişti din Braşov,

toate desfăşurate

sub

semnul luptei pentru inbunătăţirea condiţiilor de muncă şi de viaţă. S-au
inregistrat la Braşov, în acel an, 8

greve ale

muncitorilor

din

diferite

ramuri, din care una generală, la care a participat un număr insemnat de
muncitori organizaţi şi neorganizaţi 68•
Lozinca grevei generale era lupta p entru votul universal, ea mobili
zind întreaga muncitorime din Transilvania. La Braşov, in cadrul adunării
generale din 6 octombrie 1907 convocată de organizaţia Partidului social
democrat, in sala hotelului "Central" s-a votat o rezo1uţie, oare eJQPrima ho
tărîrea fermă a muncitorilor din Braşov de a participa la greva generală.

La 10 octombrie, alături de intregul proletariat, la greva generală şi politică
participă şi muncitorii din Braşov. Demonstraţia organizată de socialişti în
64

Idem, nr. 95, din 25 aprilie 1907, p. 4.

65 "Adevărul" , anul V, nr. 22 din 20 mai 2 iunie 1907, p. 4.

66 ldem nr. 28 din 20 august 1907, P. 3.
67 Raportul Camerei de comerţ şi industrie din Braşov, pe anul 1907, p.

27 ;

"Adevărul" din 20 octombrie şi 20 noiembrie 1907 ; "Brass6i Lapok" , nr. 231 din 9
octombrie 1907, p. 3 ; nr. 240 din 20 octombrie 1907, p. 3.
G8 C. Gollner, op. cit. p. 119.
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această zi parcurge străzile Braşovului din Piaţa Prundului pînă la hotelul
"Central " . Poliţia a escortat coloanele

pe tot parcursul demonstraţiei,

veghind la păstrarea "ordinei publice" . La

mitingul

din sall.a

hotell uilu i

"Central", Husveth Vilmoş, preşedintele comitetului de conducere al orga
nizaţiei P.S.D. din Braşov, J6csak Kalman, delegatul de la centrul (Buda

pesta) şi alţi oratori din Braşov (discursuri[e s-au rostit în limba română şi
maghi,ară) au subliniat importanţa pe care o are votUil universail, egail., di r ect
şi secrete pentru cucerirea drepturilor şi libertăţilor democratice ale tuturor
oamenilor muncii 6n. In această zi au participat la demonstraţie şi la adu
narea populară peste patru mii de persoane.

Referindu-se la

amploarea

manifestaţiei ziarul "Adevărul" nota : "Prin demonstraţia aceasta muncito
rimea a arătat cît de mare este armata de care dispune azi" 70 • In faţa am
plei mişcări, guvernul maghiar a fost siilit să dedare că, va elabora în toam
na anului 1 907 un proiect de lege asupra votului universal şi in toamna
anului 1 908, vor fi alte alegeri pe baza noii reforme electrorale 7 1 .
Intre anii 1 903 ş i 1 9 0 7 a avut l oc l a Braşov o perioadă de puternic
avint revoluţionar. Caracterul economic al luptelor s-a impletit cu cel poli
tic, scoţînd in evidenţă combativitatea şi maturitatea clasei muncitoare şi

a organizaţiilor sale politice şi profesionale.
După anul HW7, deşi lupta revoluţionară va scădea în intensitate,

la

Braşov proletariatul va continua să fie forţa socială cea mai progresistă,
-situindu-se in fruntea luptelor pentru cucerirea unor largi drepturi şi liber
tăţi democratice.

ASPEKTE DER ARBEITERBEWEGUNG AUS BRAŞOV (KRONSTADT)
ZWISCHEN DEN .JAHREN 1903 UND 1907
(ZUSAMMENFASSUNG)

Auf Grund von Archivdokumenten und Berichten aus der Lokal 
und der soziaJ.istisch�n Presse stellt die Abhand1ung Aspekte der Arbeiter
bewegung in Kronstadt aus der Zei t des revolutionăren Aufschwungs der
Kămpfe der Arbeitermassen aus Siebenburgen wăhrend der Jahre 1 9031 907 dar.

69 "Brass6i Lapok" , anul XIII, nr. 230 din 9 octombrie 1907, p. 4 ; nr. 233 din
12 octombrie 1{!07, p. 2.
70 "Adevărul" , anul V, nr. 30 din 20 octombrie 1 907, p. l .
7 1 Ibidem.
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Die Entwicklung der kapitalistischen Industrie des Burzenlandes zu
Beginn des 20. Jahrhunderts bewirkte eine Erstarkung

des

Proletariats.

Kronstadt wurde zu einem der grossen Industriezentren Siebenbi.irgens mit
einer zahlreichen Arbeiterschaft.
Wahrend der Wirtschaftskrise der Jahre 1900-1904, als die kapitalis
tische Ausbeutung sich verscharfte, wurden auch die Kampfaktionen des
Kranstadter

Proletariats

intensiver.

Diese

Kampfaktionen

verfalgten

sowahl wirtschaf1ll iche ail.s auch palitische Farderungen. Unter den Arbei
terkampfen j ner Zeit sind durch ihre Ausmasse die Streiks der Arbeiter
des Schneider - und Bi.ickergewerbes im Jahre 1 903, der Eisenbahnar
beiter van 1 904, sawie die Aktianen der Buchdruckerei und

der Bauar

beiter aus den Jahren 1 905 und 1 906 van Bedeutung.
Kennzeichnend ist die Tatsache, dass zahlreiche palitische Aktian.:.n
CStreiks, Demonstratianen, Vei'sammlungen) van der lakailen Sektian der
Soziaildemokratischen Partei veranstaltet wurden, die sich in jener Zeit an
der Spitze der Arbeiterkampfe fi.ir die Erfi.illung allgemeindemakratischer
Farderungen befand.
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MOMENTE DIN LUPTELE pE ILA CAPENI INTRE ANII
11!4-1931
de GHEORGHE CSIKI
Luptele minerilor de la Căpeni (localitate situată în bazinul Baraoltu
lui) împotriva exploatării capitaliste, pentru o viaţă şi un trai

mai

bun,

constitue parte integrantă a mişcării muncitoreşti şi revoluţionare care s-a
desfăşurat în intreaga ţară sub conducerea Partidului Comunist Român în
anii ilegalităţii.
După p rimul război mondial şi pînă la oprirea completă a exploatării
cărbunelui la Căipeni din anul

1931 (oprire care a durat pînă in 1940), şi în

acest centru minier au avut loc o serie de frămîntări, nemulţumiri, conflicte
d e muncă şi grevă ale muncitorilor asupriţi şi exploataţi.
Documentele vremii, presa, precum şi amintirile minerilor ne dove
desc că după înfiinţarea Partidului Comunist Român, lupta revoluţionară
a minerilor de la Căpeni se intensifică, maturizîndu-se din ce în ce mai
mult intre anii

1923-1931.
1920-1922 sint cunoscute o serie d e nemulţumiri, fră

Incă din anii

mmtări şi miŞcări cu caracter revendicativ al minerilor de la Căpeni legate
de îmbunătăţirea salariilor, a condiţiilor de muncă şi viaţă ale minerilor şi
familiile lor. Din documentele de arhivă de la Căpeni cunoaştem asemenea
aspecte, de exemplu din anul

1 922, cind in prezenţa delegatului Ministe

rului Muncii se cere o nouă învoială de muncă, după care printr-un raport
se a·rată printre altele : " . . . Directorul general inştiinţează că personalul şi
m ai ales lucrătorii rămaşi la muncă pentru întreţinere şi cei angajaţi tem
porar pentru man�puiliarea vagoane-lor sint

nemulţumiţi cu sallatriile actua

le şi cer un spor, altfel părăsesc lucrul. După lungi tratative au cuveni t să
rămînă

la

lucru pînă la

1 0 maiu să se facă, in prezenţa delegatului Minis

terului Muncii, o nouă învoire de Lucf!u"1.
t Extras din procesul verbal al consiliului de administraţie al societăţii "Ro
mânia Carboniferă" , Bucureşit, din 15 aprilie 1922 aflat la Arhivele Intreprinderii
miniere Căpeni, dosar nr. 111921-1923, fila 4.
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In anul

1 923

într-o scrisoare trimisă la Bucureşti se scrie printre

altele " . . . griul este absolut necesar muncitorilor căci altfel ar însemna -

societatea nefăcind faţă obligaţiunilor contractuale pe baza contractului

colectiv de muncă să oprim pur şi simplu orice lucru de mînă, trimiţînd
muncitorii acasă. . . orice tărăgăneală ar putea pune societatea in conflic t

cu muncitorii, care nu vor să ştie , dacă hrana lor a fost rechiziţionată sau

ba, ci reclamă piintea J-ar z.i�nică" 2•

Cauzele acţiunilor revendicative de la minele Căpeni sint comune
tuturor acţiunilor muncitoreşti din România de atunci şi anume : neres
pectarea ajutoarelor de boală şi a concediilor plătite, tendinţa patronilor
de a reduce salariile, regimul de muncă neomenos, nelegiuirile ş i brutali
tăţile unor conducători ai minei şi altele. In acelaşi timp însă şi la Căpeni

se vădeşte influenţa Partidului Comunist Român : "In aceas tă perioadă de
adinci frămîntări sociale, partidul comunist îşi întăreşte legăturile cu ma
sele; creşte influenţa sa în rindurile muncitorimii, tărănimii, i ntelectuali
tăţii, tineretului , femeilor, oamenilor muncii de toate naţionalităţile . "3 •
.

.

Organizaţia sindicală nou infiinţată la Căpeni dă un ajutor concret
partidului în organizarea acţiunilor revendicative, revoluţionare ale mine
rilor din localitate.
In perioada

1923-1 928,

preţurile bunurilor de consum cresc, cîşti

gurile minerilor se menţin însă la

ace1aşi

nivel sau

scad, condiţiile

de

aprovizionare şi de locuit rămînînd mult sub nivelul cerinţelor. In aceste
condiţiuni grel e de muncă şi viaţă, sub îndrumarea comuniştilor, precum
şi sub influenţa mişcăTilor greviste din ţară, minerii de la Căpeni trec la
81Cţiuni mai concrete, mai hotărîte pentru a s mulge de la patroni o serie
de drepturi pentru îmbunătăţirea situaţiei lor materiale . Astfel, in pri
măvara anului

1 928

minerii de la Căpen i au cerut încheierea unui nou

contract de muncă, care să reflecte mai just interesele lor, fapt consemnat

şi in presa vremii. "Gazeta Transilvaniei" din Braşov scrie în

1 928 : "La

minele de la Căpeni, judeţul Treiscaune, sint in curs t ratative1e d e conci

liaţiune pentru aplanarea diferendului ivit intre patroni şi lucrători, ca

şi pentru incheierea unui nou contract colectiv de muncă, cel vechiu expi
rînd la
2

1

Aprilie"'·

Arhiva I. M. Căpeni, Dosar 8/1923.

3 Nicolae Ceauşescu,

Partidul Comunist Român-contniuator al luptei revolu
ţionare şi democratice a poporului român, al tradiţiilor mişcării muncitoreşti şi so
cialistă din România, Bucureşti, 1966, p. 33.

" "Gazeta Transilvaniei" , nr. 35 din 28 martie 1928, p. 4.
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Criza economică de sUJpraproducţie care a bînuwt România între anii

1929----' 1 933,

începe să se resimtă la minele din Căpeni încă din anul

Preţul cărbunelui scade pe piaţă de la

1 929

şi apoi la

363

lei în

1930. O

520

lei tona in

1928,

la

440

1 928.
lei in

mare cantitate de cărbuni rămîne nevin

dută. Patronii încearcă să iasă din criză pe seama muncitorilor. Incep con
cedierile. Din datele statistice reiese că numai în primele patru luni ale
anullu i

1 929 la

Căpeni au fost concediaţi

aproape trei sute de muncitori,

Conoomitenrt se aplli.,că şi "curbele de �,acrif,iciu" şi, oa U!rll1a.Te , aproape lu
nar se reduc salariile cu

2-6%. Se

inrăutăţesc condiţiile de angajare şi,

sub diferite motiv:e, se desface contractul de
aşa

cum

muncă, fără drept de apel,

reiese din scrisoarea de angajare a muncitorului Bardoczi Istvan

din 1 Aprilie

1 929,

în care se spunea :

"

. . .4)

Suntem îndreptăţiţi la desol

varea imediată a prezentei scrisori, fără termen de denunţare în următoa
rele cazuri : a) In cazul că veţi periclita interesele noastre abuzind de in
crederea noastră. b) In caz de lipsă sau neglijare a îndeplinirii obligaţiu
nilor Dv. c) In caz de suferire a une i pedepse privative de libertate pe
timp de mai mult de trei zile, sau de lipsă de la serviciu fără învoirea şe
fului de e�ploatare a minelor noastre şi fără just motiv pe timp de mai
mult de trei zile. d) In caz că, prin boală de o durată de peste opt săptă
mîni, veţi deveni incapabil pentru îndeplinirea obligaţiunilor de serviciu.
e./ Dacă veţi insulta prin violenţă pe unul din superiorii Dv. sau pe loc
ţiitorul său sau p e vreun membru din familia sa sau Vă veţi face vinovat
faţă de aceste persoane de o calomnie sau de o insultă. f./ Dacă cu toate că
aţi fost avertizat, veţi periclita prin imprudenţa Dv. siguranţa incărcărilor
şi obiectelor predate Dv. g./ Dacă veţi insulta prin violenţă pe unul din
supuşii Dv. în toate aceste cazuri vi s e sistează

retribuţiunile

şi

toate

drepturil e ce decurg din prezenta scrisoare, din ziua în care Vă vom co
munica hotărîrea noastră de a Vă concedia, fără termen de abzicere.

.

. ''5•

Aşa cum şi celelalte bătălii de clasă ale clasei muncitoare din Româ
nia, din aceşti ani, şi luptele minerilor de la

C ăpeni au exprimat în mo

dul cel mai grăitor spiritul cel mai combativ al clasei muncitoare, afir
marea rolului conducător al Partidului Comunist Român, a capacităţii sale
de a organiz a şi conduce lupta oamenilor muncii indiferent de naţionali.
tate.
In organi0area şi conducerea lupteil.or minerilor de la Căpeni, un real
ajutor a fost acordat de organizaţia de partid a j udeţului Braşov, fapt re5 Fotocopia scrisorii de angajare a muncitorului Bardoczi Istvân (în arhiva
autorului).
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cunoscut şi de organele represive. Intr-o notă a agentului Serviciului spe
cial al siguranţei din Braşov, din 21 februarie 1 929, referitoare la adu
narea generală anuală a sindicatelor unitare ale lemnarilor din Br&1ov,
care a avut loc la 8 februarie 1929, se relatează despre cuvintarea comu
nistului Ilyes Jozsef, din Braşov, care a vorbit despre mişcarea muncito
rilor mineri de la Căpeni care cu multe greutăţi au ţinut o întrunire şi in
urma protestelor formulate de cei 50 de muncitori concediaţi sunt repri
miţi în lucru"6•
Intr-o notă similară se scrie printre ailtele : "Unnare l'a nota mea din
25 cor, cu privire la comunistul Ilyes Jozsef am onoarea a raporta că cu
toate că legea nu admite punerea în grevă a muncitorillor mineri comunis
tul Ilyes Jozsef a agitatt pe muncitorii mineri pînă ce au declarat grevă. . . " 7 .
Despre rolul organizaţiei de partid de la Ci'wpeni şi despre legăturile
cu j udeţeana P.C.R. Braşov vorbeşte şi Kissgyorgy Tamâs în autobiogra
fia sa, scrisă la 7 martie 1 950, in care se spune : "La minele Căpeni, prin
Biro Jozsef şi Balâzs Tilda am avut legătură cu o celUilă de partid, de ase
menea cu o celtmă de partid şi la Baraolt". Iar mai departe notează : "De
asemenea la minele de cărbuni din Căpeni, în 1 929, împreună cu Ilyes J6ska,
am organi:z:at o acţiune. . . " 8.
Putem afirma cu certitudine că mişcările de protest, revendi.cative
şi greviste de la minele Căpeni din anii 1 924-1 931 au fost conduse de or
ganizaţia de partid, de comuniştii din localitate, sprijiniţi de unii comu
nişti trimişi aici din partea organizaţiei j udeţene de partid Braşov .
Aceşti delegaţi - dintre care pînă in prezent am identificat pe
Nyes Jozsef, Kissgyorgy Tamâs, iar mai tîrziu pe Gheorghe Chioreanu 
veneau deseori în mijlocul minerilor, îndrumînd activitatea şi munca co
muniştilor, membrilor de sindicat.
Un alt aspect demn de remarcat desprins din studierea documente
lor vremii şi din discuţiile cu foştii mineri, azi pensionari, îl constituie
legăturile dintre muncitorii din bazinul Baraoltului şi cei din Valea Jiului
şi din alte centre muncitoreşti din ţară. O parte din minerii acestui bazin
au lucrat în unii ani în Valea Jiului, unde lupta minerilor era mai bine
organizată de către partid şi avea tradiţii revoluţionare mai vechi. Ve
nind la Baraolt, ei au adus şi practici organizatorice mai înaintate, o mai

6 Extras din nota agentului Serviciului special de siguranţă din Braşov, nr.
1253 cftn 21 februarie 1922 (Arh. st. Braşov, Fond Prefectura Braşov, inventar nr. 130).
7 Extras din Tota Serviciului special de siguranţă din Braşov, nr. }408 din 28
februarie 1929 (Arh. st. Braşov, Fond Prefectura Braşov, inventar nr. 135).
B Arhiva Comitetului judeţean P.C.R. Braşov, Colegiul de partid, fila 4.
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mar e c:Hrzenie şi carnibativitate, un s imţ de echitate sporit, factori ce au
imprimat mişcării muncitoreşti din Căpeni mai multă forţă. ln 1 920 a
venit, de pildă, din Lupeni şi a lucrat cîţiva ani la Căpeni, minerul Aran
Oristea. Aici eil a desfăşurat o vie activitate revoluţionară şi apoi s-a rein
tors la Lupeni. Amintim de asemenea pe Karda Jozsef şi Maier Emeric,
veniţi din Valea Jiului, ei reuşind să imprime luptei muncitori·lor mai mult
curaj şi combativitate în apărarea intereselor lor profesionale şi politice.

La sfîrşitul anului 1928 şi inceputul anului 1 929, nemulţumirile şi
fTămintările minerilor de la Căpeni se accentuează. Din această perioadă
sînt cunoscute mai multe acţiuni ale minerilor, culminind cu greva din
luna februarie 1 929. ln ziua de 23 a acestei luni, la îndemnul organizaţiei
de partid şi al sindicatului, minerii de la Căpeni au refuzat să intre in
mină. Cei 1 75 grevişti au convocat o adunar e în care s-a intocmit o petiţie
pentru rezolvarea unor probleme urgente ca : plata salariilor restante şi
mărirea generală a salariilor; recunoaşterea de către conducerea minei a
comitetului reprezentanţilor de incredere ; concedierea imediată a mais
tru:Lui Ranguth Ioan, om brutal , uneallt ă a patronuilui şi

un nou contract

colectiv. Conducerea minei, speriată de amploarea grevei, cere intervenţia
forurilor superioare şi a organelor represive. Acestea nu au intirziat
trimită jandarmi la faţa locului. Patronii minei s-au adresat mai întîi

să
-

în scris - Inspectoratului Muncii, reg. 1 7 Braşov pentru conciliere. Dar

incercarea acestuia de a convinge pe muncitori să reia lucrul nu a reuşit.
S-a trecut atunci la concedieri.

O

adre;ă cu un conţinut similar a fost trimisă de către conducerea

minei, cuprinsă de panică, şi procurorului Parchetului Sf. Gheorghe, în
ziua de 25 februarie 1 929. Din aceasta reiese că încercările unor spărgă

tori de grevă au eşuat şi că muncitorii au silit pe maşiniştii şi mecanicii
uzinei să li se alăture, încetînd lucru!l.

De altfel, despre greva minerilor de la Căpeni

au scris şi ziarele

vremii. Astfel, ,,Gazeta Transilvaniei" , in numărul 22 din 1 martie 1 929,
lu rllibrica "Greve" consemna :

".

. .Asemenea la mina de lignit, Căpeni, ju

deţul Trei-Scaune lucrătorii in număr de

175

au declarat grevă, tot sim

bătă, 23 februarie 1 929, orele 6 dimineaţa, deşi legea conflictelor de mun
că interzice încetarea muncii (lucrului) la minele de cărbuni. .

.

La amin

două intreprinderile (Teiliu şi Că!peni - n.rn.) a intervenit Isp . Muncii, însă
fără rezultat, că lucrătorii de la mina Căpeni au refuzat să reia lucrul"9•

9

"Gazeta ·Transilvaniei" nr. 22 din 1 martie 1929, p.

2.
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Ziarul "Brass6i Lapok" scria : " . . .Aici amintim că a izbucnit greva
de la Căpeni unde direcţiunea nu a vrut să concedieze pe unul din maiş
tri, care s-a comportat brutal cu muncitorii. Macedonescu, prim procuror,
pe baza actului întocmit la faţa locul a arestat pe muncitorii llyes şi
Bartos" 10• Acelaşi zi1ar revine in alt număr cu noi relatări. "Ce s-a întîm
plat la minele de cărbuni din Căpeni ? In numărul nostru trecut am scris
că minerii de la Căpeni au declarat grevă, datorită faptului că conducerea
minei nu a vrut să concedieze pe un maistru, care s-a comportat brutal
şi în modul cel mai inuman, i-a silit pe oameni s ă muncească şi chiar a
bătut muncitorii. . . Minerii din Căpeni vineri au reluat munca, dar au co
municat di·recţiei minelor că in cazul in care nu va fi eliberat tovarăşul
lor de către procuratură vor declara grevă generală " 11•
Greva a fost înfrîntă, dar, datorită luptei consecvente şi hotărîte a
minerilor, au fost satisfăcute unele revendicări . Astfel, salariile reţinute
au fost plătite, muncitorii concediaţi au fost reprimiţi, iar maistru! Ran
guth Ioan a fost concediat la 1 aprilie 1 929.
Desigur, patronii nu s-au împăcat cu situaţia. Ei au căutat să ia în
parHcipanţilor la grevă. Astfel,

continuare măsuri represive împotriva

conducerea minei insistă în scris pe lîngă prim procurorul PCllrChetului
Sf. Gheorghe pentru evacuarea unor familii de mineri concediaţi.
Conducerea minei şi organele represive urmăresc cu îngrijorare miş
cările minerilor din Căpeni. Intr-o adresă a Regimentului 8 Jandarmi
Compania de Jandarmi Trei-Scaune înaintată cu numărul 1 332, la 4 mar
tie 1 929, Direcţiei generale a minei Căpen i se menţionează : , ,Am onoare
a Vă ruga să binevoiţi a da instrucţiunile dv. personalului însărcinat cu
conducerea minei de cărbuni Căpeni-Baraolt pentru a ne anunţa din timp
orice încercări din partea ori cărei persoane care ar avea ca scop mişcări
ca cele care s-au produs in ultimele zile ale lunii februarie 1 929" 12• Direc
ţiunea Minelor Căpeni-Baraolt răspunde, la

6 martie

1 929, raportînd :

" . . . cu onoare Vă comunicăm, că în ziua de 3 martie a fost un delegat al
sindkatului din Braşov Kis Gheorghe (Kissgyorgy Tamâs, n.n.) pe terito
riul mine i noastre şi a luat contact cu muncitorii noştri. Noi am înştiinţat
telefonic postul de j andarmi Baraolt, dar mai inaintea sosirei jandarmilor,
agitatorul a dispărut in pădure" 13 •
10 "Brassoi Lapok" nr. 49 din 2 martie. 1929, p. 8.
11 "Brass0i Lapok" nr. 51 din 4 martie 1929, p. 9.

12 Extras din adresa Regimentului 8 Jandarmi, Compania Jandarmi Trei-Sca
une, înaintată Direcţiei Soc. România Carboniferă, Braşov, Str. Livada Poştei nr. 20,
cu nr. 133 din 4 martie 1929 (Arhiva Intreprinderi mineire Căpeni dosar 5/187) .
13 Idem.
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Deci organizaţia P.C.R. continua să ducă o muncă susţinută în rîndul
minerilor de la Căpeni.
După cwn se ştie, criza economică a supraprod.ucţie s-a adincit în
anii 1930-1931 . Patronii reduc în continuare producţia de căr:bune, res
ping cererile îndreptăţite şi legale ale muncitorilor, procedează la noi con
cedieri . La data de 3 septembrie 1930 sint concediaţi 53 de muncitori
printre care Gheorghe Popa, Alexandru Şoptorean, Albert Ferencz, Kâ
szoni Mihaly, Drexler Josif, Glatz Johann, Ioan Prislopan şi alţii. Iar în
August 1931 opresc complet producţia în bazinul Baraolt. Minerii din Că
peni şi Baraolt contirnuă lupta lor revendicativă şi se adresează organelor
centrale prin memorii, din care rezultă condiţiile grele de viaţă in care se
zbat împreună cu familiile lor. La 27 august 1931, de pildă, ei trimit un
memoriu la Ministeruil. Muncii, cerînd ca societatea România Oarboniferă
să distribuie conform legii celor 300 de muncitori ai minelor 15°/o din ve
niturile anuale nete obţinute în perioada 1924-1930. Memoriul este îna
intat prin muncitorii l\Iaier Emeric şi Barath Beni, împuterniciţii să tra
teze in numele minerilor. In acest memoriu se scrie printre altele : , ,Dom
niei sale Domnului Pl"eşedinte Ministerului Bucureşti. Subsemnaţii mun
citori în număT de trei sute de la mina de cărbuni din comuna Căpeni jud.
Trei-Scaune avem onoare a Vă aduce la cunoştinţa dvs . următoarele fapte

precise : La 29 Iunie ne-am adresat Insp. Muncii Braşov cu un memoriu

şi o cerere înregistrată sub nr. 2 1 99 prin care cerem să ni se facă dreptate,
oare constă in acea ca Onor Ministerul Muncii să oblige soc. România
Carboniferă ca să ne achite sumele de 15% din veniturile anural.e nete de
la 1924 pînă la 1 930 sumă ce ni se cuvine nouă ca muncitori in baza legii
minelor conform art. 43, dar aceste drepturi ale noastre cîştigate au fost
călcate in picioare, cum şi legea de mai sus . . . " .
Acelaşi memoriu continuă astfel : "Din dosarul cauzei se poate con
stata foarte bine că dreptatea este de :partea noastră a trei sute de munci
tori care astăzi au ajuns muritori de foame cu familiile şi copilaşii noştri
dezbrăcaţi şi nemincaţi. Am fost nevoiţi ca să intervenim din nou astăzi
toţi trei sute de muncitori, am ales din sînul nostru doi delegaţi pe dl.
Maier Emeric şi Barâth Beni care au imputernicirea noastră ca să se pre
zinte în numele nostru la dv. şi vă explice starea de plîns în care ne
aflăm. . . " 1'.
Patronii tnsă s-.au opus şi cererea lor, deşi legală, n-a fos t rezolvată.
Frămîntările în jurul acestor cereri au durat timp de patru ani .

14 Arh. st. Braşov, dosar "Conflicte de muncă" , nr. 102 din 1931, fila 100-101.
12 -
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Din cele de mai sus se desprind următoarele :
- Partidul Comunist Român in toată această perioadă a fost orga
nizatorul şi conducătorul tuturor luptelor revoluţionare ale oamenilor
muncii. Luptele minerilor de la Căpeni, jud. Covasna, impotriva ofensivei
patronale in anii 1 929-1 931 , pentru un trai omenesc au fost conduse de
către comunişti, sub indrumarea directă a organizaţiei j udeţene P.C.R.
Braşov;
- minerii din bazinul Baraoltului au înţeles că numai pe calea lup
tei deschise, pentru revendicări concrete, in front unic, pot impune satis
facerea intereselor lor vitale in condiţiile orinduirii capitaliste ;
- în aceste lupte muncitorii mineri s-au unit, indiferent de naţio
nalitate, fiind astfel mai puternici şi obţinînd unele succese ;
- luptele muncitoreşti oriunde s-au desfăşurat in Valea Jiului sau
în Bazinul Baraoltului, au fost legate intre ele, s-au influenţat.
Cea mai importantă acţiune grevistă a minerilor din acestă zonă a
fost la sfîrşitul lunii februarie 1 929. In amintirea acestor lupte, cu ocazia
aniversării a 50 de ani de la crearea Partidului Comunist Român, Comite
tul de partid şi Conducerea Intreprinderii miniere a aşezat la Căpeni o
placă de marmură crvind următorul text : "In amintirea eroi celor lupte din
anul 1929 ale minerilor din G:ăpeni - 8 Mai 1 9 7 1 " .
C u ocazia sărbătoririi, i n zilele d e 5-6 august 1 972, a o sută d e ani
de �a inceperea mineritu1ui la Căipeni, fiecare miner cu oare am stat de
vorbă, ne-a relatat cu mîndrie episoade emoţionante din anii grei ai He
gaUtăţii, ai eroicelor lupte ale minerilor de la C ăpeni, care constitue parte
inseparabilă a mişcării şi luptelor muncitoreşti din intreaga ţară.

MOMENTE AUS DEN KĂMPFEN DER BERGARBEITER VON CAPENI
IN DEN JAHREN 1929-1931
(ZUSAMMENFASSUNG)

Die Kămpfe der Bergarbeiter van Căpeni gegen die kapitalistische
Ausbeutung stealen einen integrierenden Tei!l der Arbeiter - und revolu
tionăren Bewegung dar, die sich im ganzen Lande unter der Leitung der
Rumănischen Kommunistischen Partei in den Jahren der Illegalitiit (19241944) abspielte.
Die zeitgenossischen QueUen, Presseberichte sowie die Erinnerungen
der Bergleute beweisen, dass nach der Gri.indung der Rumănischen Kom-
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1 921 sich die Kămpfe der Bergleute von Că
1 923-1 931 immer entwickeltere For

peni verschărften, und in den Jahren

men annahmen, wie aus den Zeitdokumenten ersichtlich ist.
Nach der Gri.indung der Einheitsgewerkschaften spielte die Gewerk
schaft in Căpeni eine wichtige Rcill e bei der Mobilisierung der Bergarbeiter
von Căpeni zu kămpferischen Aktionen.
Da sich die Lebensbedingungen
schlechterten , kam es in den Jahren

der Bergleute immer mehr ver

1924- 1 928 zti verschiedenen Aktionen

fi.ir die Verbes:serung des Lebensniveaus der Bergleute und ihrer FamHien.
Wie die Archivdokumente zeigen, hat di e Kreisparteiorganisation aus
Braşov (Kronstadt) zur Organisation und Anleitung der Bergarbeiterkămpfe
in Căpeni einen wertvollen Beitrag geleistet. Bezeichnenderweise bestan
den zwischen de n Bergleuten des Baraolt-Beckens und denen d es Schiltales
enge Verbindungen, die besonders durch die Bergarbeiter aufrechterhalten
wurden, die einige Jahre auch im SchiUtal gearbeitet hatten .
Der Streik vom Februar

1929 stellt einen Hohepunkt in der revolutio

năren Be\\·egung der Bergleute von Căpeni dar und wird deshalb einge
hend beschrieben. Obwoh1 der Streik niedergeschlagen wurde, erreichten
die Bergleute dennoch die Erfiillung einiger Forderungen. Die Bergwerks
leitung und die Beh6rden iibten weiterhin einen starken druck auf die
Bergleute aus, die Parteiorganisation j edoch setzte beharrlich ihre Arbei t
in den Reihen der Bergleute fort.
Der Einfluss der Vberproduktionskrise der Jahre

1 929-1933 wurde

immer stărker auch beim Bergwerk von Căpeni spi.irbar. Die Besitzer ver
ringerten die Kohlenforderung von Jahr zu J,ahr, lehnten die berechtigten
Forderungen der Bergarbeiter ab und entllies:sen immer wieder neue Grup
pen von Arbeitern. Im Monat August

1931 wurde die Kohlenforderung

ganz eingesteNt, die in Căpeni verbliebenen Berg[eute setzten den Kampf
fiir ihre Reohte j edoch weiterhin fort.
Die Arbeit zeigt, dass die Kămpfe der Bergarbeiter von Căpeni gegen
die Bergwerksbesitzer in den Jahren

1924-1 931 von den Kommunisten

gefi.ihrt wurden, und zwar unter direkter Anleitung der Kreisorganisation
Braşov. In diesen Kămpfen waren die Bergleute verschiedener Nationalităt
vereint und dadurch stărker und konnten somit einige Erfolge erringen. Die
Arbeiterkămpfe jener Zeit, wo immer sie si.ch auch abspielten, in Căpeni,
im Schiltal oder sonstwo, waren in Verbindung miteinander und beein

fl.ussten sich gegenseitig. Die wichtigste Kampfaktion der Bergleute von
Căpeni war der Streik vom Februar
12°

1929.

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

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

CONFLICTUL DE MUNCA DE tLA .FABRICA "JUUUS TEUTSCH"
DIN BRAŞOV (1934)

de DORICA BUCUR
I n anii care au urmat zguduitoarei crize economice de supraproduc
ţie din

1 929-1 933,

economia României a inceput să inregistreze o creştere

continuă, atingînd in

1 938

cel mai înalt nivel cunoscu t în orinduirea bur

ghezo-moşierească1.
I n acelaşi timp, oamenii munci i suportau jugul unei oprimări cres
ctnde2, datorită procesului de concentrare şi centralizare a capitalului şi a
p�odtucţied, îndeosebi

in

ândustria grea, exrtnactivă şi proelucrătoare, de for

mare a m onopolurilor, care încep să joace un rol dominant în viaţa econo
mică şi politică a ţării3. Condiţiile economice au determinat situaţia grea
dar şi atitudinea de luptă a clasei muncitoare din ţara noastră.
Pe plan politic, guvernul liberal a luat o serie de măsuri, prin care se
ciunteau tot mai mult cele mai elementare drepturi şi libertăţi democratice
ale maselor.

In anu'l

l 934 au fost inlterzise din nou Sindicatele uni,tare, pre

cum şi alte organizaţii de masă antifasciste, a fost întărită cenzura, iar une
le publicaţii democratice au fost suspendate; împotriva mişcării muncito
reşti şi antifasciste au
După

1 933,

fost

intensificate teroarea şi persecuţiile.

pe baza unei intense activităţi în rindurile maselor, Par

tidul Comunist a organizat, in ciuda represiunii crescînde a regimului bur
ghezo-moşieresc, un şir de mişcări greviste,
masă� .

mitinguri

şi alte

acţiuni de

J Nicolae Ceauşescu, Partidul Comunist Român continuator al luptei revolu
ţionare şi democratice a poporului român, al tradiţiilor mişcării muncitoreşti şi so
cialiste din România, Bucureşti, Editura politică, 1966, p. 40.
2 G. Horja, Greva metalurgiştilor de la Fabrica .,Hang"
Bucureşti din anul
1 935, în Analele Institutului de istorie a partidului de pe lîngă C.C. al P.C.R., 1961,
nr. 5., p. 65 .
;� Nicolae Ceauşescu op. cit., p. 40.
� C. Horja , op. ' cit. p. 65.
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Organizaţia locală a P.C.R. din j udeţul

Braşov, călăuzindu-se după

indicaţiile C.C. al P . C . R . , a desfăşurat in această perioadă o susţinută mun
că politică in rindurile maselor, reuşind să organizeze şi să conducă, in de
cursul anilor

1934 şi 1 935, importante acţiuni g.reviste împotriva ofensivei

patronale şi a pericolului fascist în continuă creştere. In cadrul acestor ac
ţiuni, un loc de seamă îl ocupă greva din anul

1934 a muncitorilor de la Fa

brica de maşini şi turnătorie de fier "Julius Teutsch" din Braşov, care se
plasează pe fondul luptelor greviste din perioada ce a urmat crizei econo
mi�e mondiale din anii

1929-1 933.

Fabrica de maşini şi turnători e de fier "Ju::tius Teutsch" din Braşov
a fost infiinţată în anul

1 860, iniţial fiind un atelier. In anul 1 884 se intro

duc maşini cu abwi , apoi atelierul s-a mărit treptat, aşa încît in prima ju
mătate a secolului al XX-lea a devenit o fabrică destul de imp ortantă, care
la

1 octombrie 1 934 număra 142 de angajaţi, Sutiaţia grea a muncitorilor

de la această întreprindere i-a determinat pe aceştia să treacă la acţiuni or
ganizate împotriva exploatării şi să-şi ceară cu autoritate drepturile de la
patroni. Sub indrumarea organizaţiei locale a P.C.R., au avut loc în această
unitate industrială mai multe întruniri, greve, demonstraţii ale muncito
rilor, anterioare celei care formează subiectul acestei lucrări.
Oauza imediată c are a dus la i zbucnirea, la

2 1 septembrie 1934, a con
69

flictului de muncă transformat ulterior in grevă, la care au participat

de angajaţi, aşa cum menţionează adresa semnată de muncitorii grupaţi in
Sindicatul fier, metal şi chimică, înaintată lnspectorului muncii din Bra
şov5, a fost

refuzul p atronului

de a incheia

un nou

contract

colectiv de

muncă şi salarizare, în locul celui expirat.
Acţiunea muncitorilor de la fabrica "Julius Teutsch" s-a desfăşurat
pe baza unui program de revendicări economice şi politice, stabilit în ca
drul unei adunări generale şi votat de toţi participanţii. Lucrătorii fabricli
de maşini, "Julius Teutsch" (az i Fabrica de unelte şi scule, Şoseaua Hăr
manului nr.

58 n.n.) . . . întruniţi în ziua de 22 septembrie 1 934 într-o adu

nare generală care a avut loc în sala căminului muncitoresc din Braşov, in
urma discuţiilor avute, au aprobat în unanimitate următoarele cerinţe şi
revendicări :

1) Respectarea zilei de muncă de 8 ore, pentru toţi muncitorli inclu
!iv ucenici.
5 Arhivele Statului Braşov, fond Inspectoratul muncii Braşov, dosar conflic
te de muncă. 1934-1938.
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2) Orele suplimentare îngăduite conform legii, plătite cu un adaus de
25 ; 50 sau 1 000/o.
3) Respectarea articolului 49 din legea contractelor de muncă cu pri 

vire la concediile anuale de odihnă şi plata lor la timp.
4) Afişarea tabloului de concedii conform legii.
5) Respectarea articolului 60 din legea contractelor de muncă cu
vire la

pri

plata primelor şapte zile în caz de boală.
6) Plata zilei de 1 Mai.
7) ReglementJarea coniorm a legii sumelor trase penltru despăgubirea

pieselor stricate.

8) Aranjarea chestiunii de higienă în ateliere, aranjarea garderobei
şi a spălătoriei.
9) Purtarea omenească faţă de toţi muncitorii inclusiv ucenici.
10) Ştergerea lucrului cu bucata şi salariul pe oră asigurat.
1 1) Recunoaşterea bărbaţilor de încredere.

*

)

1 2) La noi .a�ngajări de mu nci tori pnima dată să se ceaaă lucrători din
partea Sindicatului de fier metal.
1 3) In caz de lipsă de lucru să se reducă timpul de lucru la toţi mun
citorii evitînd concedierea lor.
1 4) Salariul actual mai mic de 12 lei să fie majorat la 12 lei minim.
O sporire de 250/o în general pentru toate categoriile de salariaţi.
1 5) Revizuirea salariilor ucenicilor.
1 6) Instruirea ucenicilor în mod intensiv.
1 7) Plata suplimentară a lucrărilor efectuate în afară de atelier şi afa
ră de raza oraşului. Afară din oraş majorare cu 250/o, locuinţă şi mîncare

şi in oraş 1 50/0 şi 1 000/o.
1 8) Contract colectiv de muncă6•
Memoriul a fost semnat de 69 de muncitori ş i inain t at Inspectoratu
lui muncii din Braşov, care p ent ru a evita greva, a propus angajaţilor tra
tative de conciliere. Astfel, a inceput un lung şir de trative între munci
tori şi patroni prin mijlocirea Inspectoratului muncii care a chemat munci
torii "pentru a participa la tratativele de împăciuire ce se vor ţine în ziua
de 26 septembrie 1 934 la ora 1 0 a.m. în localul I nspectoratului muncii str.
*) "Bărbaţii de incredere" erau aleşi din rîndul muncitorilor pentru a-i repre
zenta pe aceştia în tratativele cu patronii în prezenţa reprezentanţilor Inspectoratu
lui muncii. De cele mai multe ori ei erau activişti din rîndul Partidului Comunist şi
al Sindicatului.
6 Ibid.
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Nicolae Iorga n r . 24 fiind totodată chemaţi să ia parte la dezbateri pentru
tra:nşarea conflictului şi reprezentanţii patronilor" 7 •
Cei

69 de semnatari ai memoriului, muncitorii care

se aflau în con

flict au ales din rîndurille lor tovarăşi de muncă care "în conformitate cu
legea pentru reglementarea conflktelor de muncă . . . - să-i reprezinte colegii Meske Alfred, Papsa Jozsef,

N emethi

Ianos, Bi:ijte Iozsef, Jacko

:Ferencz şi pentru Sindicatul fier, metal din Braşov Pali Ferencz"8 cu de
pline puteri la tratativele de conciliere ce vor avea loc.
Camera de muncă din Braşov , trimite ca delegaţ i la tratativele din

26 sept. pe vicepreşedintele Ioan Balogy şi secret·arul Aurel D. Manea.
In acest timp, agitaţia în rîndul muncitorilor creştea continu, susci
tată şi de ilegalitatea comisă de patroni, care prin faptul că nu au prezen
tat imputernicire scrisă la tratativele de conciliere, nu au acordat însem
nătatea necesară memo.riului muncitorilor şi atitudinii lor de luptă.
In ziua de

26 septembri e 1934, într-o primă şedinţă ,ia care sînt

prezenţi reprezentanţii muncitori!lor, delegaţii Camerei de muncă şi îm
puternicitul firmei, nu se pot aborda problemele arzătoare care i-au de
terminat p e muncitori să intre în conflict pentru că s-a constatat că deie
gatul patronului nu îndeplineşte condiţiile legale de participare la trata
tive. "Delegatul patron nu prezintă imputernici.re scrisă. D-sa se obligă să
comunice patronului pentru a se conforma dispoziţiei legale. Reprezentan
tul patron arată că patronul lipseşte din localitaJte , de aceea roagă să se
amine tratativele pentru o altă zi. . . d e comun acord cu părţHe tratativele
se amînă pentru luni,

1 octombrie 1934 la orele 1 0 a.m."9•

Inceputul tratativelor se grefează pe fondul agitaţiilor crescînde în
rindul muncitorilor.
La

1 octombrie, cind încep tratativele propriu-zise, care urmează să

se desfăşoare pe baza memoriului înaintat de muncitori, din partea firmei
participă de data aceasta în baza împuternidrilor legale, următorii : Her
man Teutsch, membrul firmei, Michael Bergel, funcţionarul firmei, Isi
dor �besi, secretarul Uniunii industriale şi Dr. Konrad Ulrich, tot din
partea Uniunii industriale10•
Procesul verbal nr.

2, încheiat la 1 octombrie 1 934, arată că tratati

vele de conciliere au început pe baza memoriului înaintat de muncitori ,

pe articole.
7 ! bid.

8
9

Ibid.

Ibid.
10 Ibid.
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De la prima şedinţă, în urma unor ample dezbateri,

se ajunge la în

ţelegere in privinţa anumitor puncte din memoriu. ln ce priveşte artico

8

lul 1 , privind respectarea zilei de muncă de

ore "patronul declară, că se

obligă să accepte întocmai dispoziţiile legale referitoare la durata muncii" l i .
In cursul dezbaterilor de la

1

ootombrie au mai fost rezolvate cere

26

rile formulate in punctul 4, prin afişarea la data de
ului de concedii şi punctul

7,

sept. 1 934, a tablo

prin care "patronul renunţă la despăgubiri

pentru material şi piese stricate in nădejdea că şi lucrătorii îşi vor da si
linţa şi vo.r lucra cu toată attenţia"12• "Lipsurile în ce priveşte higiena vor
fi remediate" 13, rezolvîndu-se astfel punctul
De asemenea, şi punctele 9,

10

şi

13

8 al

memoriului.

au fost rezolvate în aceeaşi zi,

soluţionîndu-se astfel o parte importantă a cererilor formulate de angajaţi.

Lupta cea mai îndiÎrji:tă s-a dus lîntre reprezentJanţii munciltori·lor şi
reprezentanţii patronilor pentru stabilirea salariilor angajatilor; ea reiese
din procesul-verbal n�r. 3, încheiat la

2 octombrie. Maj ororoa

a10ordlată de

patroni fiind cu totul nesatisfăcătoare, acest punct a suscitat cele mai vii
discuţii. Iată propunerile patronilor :
lei pentru lăcătuşi şi strungari şi

12

"7 l ei

pentru lucrători i necalificaţi, 9

lei pentru turnători". Pentru lucrăto

rii din secţia maşini şi secţia turnătorie acordă o maj orare de salar de cea.

80fo

pînă la

100fo,

socotind

Majoootrea se

riilOil".

va

această majorare faţă de baza tota:lă

,a•coi"dia după

aprecierea pattronru1lud,

a sala

individual.

"Deci se poate , ca să fie lucrători care să nu primească nici o maj orare,
aceştia nemeritînd un spor de

salar - după

aprecierea

patronului. In

secţia de cleşte unde se lucrează în acord, nu se acordă nici o mărire" H .
In baza acestor propuneri formulate de patron i nu s-a putut soluţiona
punctul respectiv, discuţiile rămînînd deschise.
In aceeaşi şedinţă s-a reglementat articolul

2

privitor la efectuarea

de ore suplimentare de către angajaţi, şi anume : "Părţile declară că înţe
leg să respecte întocmai dispoziţiile legii duratei

muncii în

legătură cu

orele suplimentare. De comun acord părţile acceptă ca în caz de deranj la
vre-o maşină sau de deranj în întreaga instalaţie a intrepri.nderii să se
lucreze ore suplimentare pentru repararea maşinilor, a instalaţiei şi pu
nerea lor in funcţiune, deci in cazuri admise de lege cu respectarea dispo
ziţiilor respective. Aceste ore suplimentare şi numai acestea se vor plăti
după cum urmeaz ă : Primele 2 ore cu

500fo

adaus, iar a cincea şi celelalte cu
11
12
JJ

11,

250fo
1000fo

adaus, a treia
adaus"15.

Ibid.
!bie.
!bid.
!bid.
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In timpul dezbaterilor reprezentanţii firmei fac presiuni asupra celor
prezenţi delegaţi ai muncitorilor şi

delegaţi

ai

Inspectoratului muncii,

pentru ca lucrăto rii să fie lăsaţi la discreţia patronilor.
Dar masa muncitorilor, conştientă de aceste manev,re, îşi strînge tot
mai mult rindurile şi, sub conducerea comuniştilor din fabrică, formează
un front comun ce se opune hotărlt abuzurilor patronale.

Muncitorii grevişti luptă pentru fiecare procent, pentru fiecare re
vendicare pentru ca fiecare salariat să-şi dobîndească drepturile. In acest
sens, in şedinţa din 3 octombrie referindu-se la punctul nr. 14, salariaţii
fac următoarea propunere :
.,a) In ce priveşte sporul general de salarii declară că nu pot renun
ţa la el însă modifică procentul de la 25°/0 la 1 8% spor general" 16•
Se observă o primă cedare din partea muncitorilor în faţa patronilor.

"b) Asemenea înţeleg să modifice minimul de salar. cerut prin ace
laşi memoriu şi anume : 1 1 (unsprezece) lei minim de salar pe oră pentru
lucrătorii din toate secţiile afară de turnătorie care, vor avea minim de
salar de 1 2 lei"17.
Interesele comune ale muncitorilor, solidaritatea lor de clasă îi de
termină să respingă propunerea de a fi stimulaţi de patroni numai o mică
parte a muncitorilor din fiecare secţie, cu scopul de a sparge unitatea de
luptă ; astfel ei ,.resping o mărire de salarii

individuale şi numai după

aprecierea patronului"18•
Date fiind contradicţiile puternice privitoare la viitoarea salarizare,
nu s-a putut ajunge la nn acord şi din nou tratativele au fost amînate
pentru ca reprezentanţii salariaţi să se consulte cu muncitorii.
In această atmosferă de tergiversare a rezolvării revendicărilor, mun
citorii transformă conflictul de muncă latent în grevă; "masa muncitorilor
a înţeles şi hotărît încetarea lucrului" 19, în dimineaţa zilei de 4 octombrie

1 934, ora 7,00.
Radicalizarea mişcării şi gestul energic al muncitorilor conduşi de
comunişti, i-au speriat pe patroni.
Sub conducerea reprezentantului Inspectoratului muncii din Braşov,
tratativele de conciliere se reiau în aceeaşi zi la ora 1 0,00 iar greva de
monstrativă încetează la ora 1 3,30, nu înainte ca muncitorii să înaintez e
un adevărat ultimatum , prin care îşi formulau din nou cererile şi anume :
13
16

li"

��
lD

!b ie!.
!bie!.
lbid.
lbid.
lbid.
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1 60/o la salarii şi minim de 1 0,50 lei, iar pentru turnătorie de

12 lei" 20•
Sub presiunea luptei muncitorilor grevişti tratativele s-au reluat la
orele

1 5,00, dar contradicţiile de neîmpăcat n-au putut fi rezolvate pe cale
1 8,00 - păr

paşnică şi în consecinţă convorbirile s-au "terminat la orele
ţi!le - dresînd proces verbal de ne1mpăcare"21•

Caracterul latent al conflictului ia astfel sfîrşit, şi la
orele

7,00

5 octombrie

dimilneaţla 68 de iliuorăltori au deda.mt grevă22, de data aceasta

hotărîţi să nu rei:a lucrul pînă nu li se vor satisface

revendicările. Era

continuarea pe un plan superior, a conflictului început la

21 septembrie

şi a grevei demonstrative ce avusese loc în ajun.
In zilele următoare, cînd greva se intensifica tot mai mult, patronii
au recurs la diferite metode de intimidare şi represiune pentru ca aceasta
să fie înăbuşită. Pe lîngă ameninţarea cu desfacerea contractului de mun
că şi bătaie, au fost angaj aţi spărgători de grevă, iar la propunerea repre
zentanţilor Inspectoratului muncii de a se relua tratativele , patronii au
refuzat declarînd că nu sînt de acord şi că "nu văd rostul unor noi t rata
tive cu foştii lucrători care se găsesc în grevă" 23• De asemenea, au hotă
rît "restituirea cărţilor de lucru tuturor muncitorilor care n-au reluat lu
crul"2\ iar "cu ocazia plăţii salariilor care se face săptămînal în fiecare
joia" 25 , această hotărîre se va comunica tuturor celor care se prezintă pen
tru primirea salariilor.
Ziarul "Constructorul", nr.

6 din 1 1 noiembrie 1 934, care comentea

ză evenimentele de la fabrica "Teutsch" arată că Inspectoratul muncii şi
patronul socoteau g.reva nelegală26. Fabricantul, după opoziţia muncitori
lor, a fost silit să recunoască acţiunea dar "a organizat

30 spărgători de

grevă" pentru dezorganizarea ei şi a ameninţat comisia de organizare cu
închisoarea, dacă îndeamnă la luptă şi p e urenici27• Revista "Cuvint nou" ,
care apărea la Braşov, nota în numărul

9 din 10 noiembrie 1934, sub sem

nătura comunistului Nicolae Blebea, referitor la acelaşi eveniment : "Di
recţiunea a ameninţat cu concedierea pe toţi muncitorii cinstiţi care au
luat parte la grevă. Ieri a fost concediat
concediaţ i şi ceilalţi în număr de

lăcătuşul Szilaghy urmînd a fi

60 in mod treptat. Prin acest fapt patro-

20

lbid.
lbid.
22 Ibid.
23 lbid.
2 '. lbid.
2;; l bid.
21

26 "Constructorul" . nr. 6 din 11 noiembrie 1934, p. 2.
27 l bid.
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nii urm ăresc două lucruri : pe de o parte să intimideze pe muncitorii gre
vişti, pe de altă parte să angajeze alţi lucrători cu salarii mai reduse. Pla
nul lor nu va reuşi datorită faptului că la fabrica "Teutsch", muncitorii
sînt solidari şi vor şti cum să reacţioneze în faţa patronilor exploataiori "28.
Intruşii, trădătorii care au spart unitatea de luptă a

muncitorilor,

dispreţuiţ i pentru atitudinea lor, au fost impuşi şi ocrotiţi de autorităţi .
Ziarul "Constructorul" arăta că : "Fabrica a fost necontenit sub

paza

auto

rităţilor, spărgătorii de grevă au fost duşi în fabrică şi înapoi , la ei acasă,
in automobile de lux şi tot sub puternică pază militară. In schimb condu
cătorii şi păzitorii grevei - comuniştii - au fost de mai multe ori arestaţi
şi bătuţi pînă la singe în faţa fab ric antulu i Teutsch în pern<:Jană" 29•

Muncitorii , sub conducerea comuniştilor, nu S-'8U lăsat intimidaţi şi
au zădărnicit, prin atitudinea lor demnă şi dîrză, manevrele patronilor.

Muncitorilor grevişti li s-au alăturat tinerii utecişti din fabrică.
Frontul comun de luptă al celor angajaţi in grevă s-a realizat din
iniţiativa organizaţiei locale a P.C.R., în strînsă legătură cu organizaţia
comunistă pentru tineret. O eficienţă deosebită au avut-o diversele mate
riale propagandistice, in special manifestele, care au avut o mare circula
ţie şi efect mobilizator.

Un manifest reprezentativ (expus în original în secţia de istorie con
temporană a Muzeului judeţean Braşov), adresat tuturor muncitorilor gre
v;işlti de la fabrica "Teutsch", este ce[ l:a nslalt de Comitetul 1ooail U.T. f'.

Braşov.
Diversele manevre între care şi încercările de a-i concedia pe gre
vişti, au fost dejuoate de aceşti a prin neprezentarea pentru ridicarea sa
lariilor. In consecinţă, încercarea de concediere a greviştilor, angaj area
spărgătorilor de grevă

şi

bătăile s-au dovedit a fi metode necorespunză

toare pentru a-i determina pe muncitori să înceteze acţiunea, patronii vă
zîndu-se astfel nevoiţi să reia tratativele la 1 6 octombrie orele 1 7,00

tru găsirea unei modalităţi de a se ajunge la

incheierea

"

pen

aplanarea conflictului şi la

unei inţelegeri"30•

Pentru indeplinirea unor formalităţi

procedurale, tratativele

fixat pentru 19 octombrie or ele 1 0 ,00. In şedinţa din

s-au

19 octombrie după

dezbateri furtunoase "După lungi discuţii contradictorii reprezentanţii pa
troni fac următoarea propu ne re.:

2S "Cuvînt nou" , nr. 9 din 10 noiembrie 1934, p. 4.
2J

"Constructorul" , nr. 6 din 1 1 noiembrie 1934, p. 2.
Arhivele statului Braşov, fondul Inspectoratului muncii Braşov, dosar con
flictele de muncă, 1934-1!!38.
30
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salar:

lei lucrătorilor necalificaţi şi lucrătorilor care lucrează la

lo

curi unde se cere calificare.

- 10

lei pentru lucrătorii calificaţi şi care sînt întrebuinţaţi 1a lu

crări unde se

- 12

cere

calificare.

lei lucrătorilor turnători.

" Avînd in vedrere că în prezenrt in :flabrică se
crători, iar

68

găsesc in !lucru 50

lu

grevişti urmează a relua lucrul, reprezentanţii patroni de

clară că reluarea lucrului se va putea face numai luni

22

octombrie pînă

cînd se va putea aranja împărţirea pe echtpe. Patronul mai declară că toţi
lucrătorii grevi:şti sî:nt reprimiţi în lucru. Delegaţii salariaţi iau cunoştinţă
de propunerea reprezentanţi·lor patroni şi declară că luni

22

octombrie

vor relu:a lucrul La orele obişnuite pentru începerea lucrului'm. De ase
menea, "părţile de oomun acord hotărăsc ca luni la orele

10,00

să se con

tinue tratativele de condliaţiune asupra puncte'lor din memorillil salaria
ţilor rămase încă în litigiu"32•
In ultima confruntare din seri:a celor avute în timpul acestui con
flict, la

22

octombrie, în cadrul unor discuţii aprinse s-a încercat rezol

varea ultimelor puncte din memoriu nesoluţionate. Cu toată energia, mun
citorii înceai"Că să-şi impună punctul de vedere şi reuşesc în cea mai mare
parte, dar rămîne nesoluţionat punctul din memoriu referitor la recu
noaşterea zilei de

1

Mai ca zi de sărbătoare pentru muncitori cu achitarea

salariilor.

Se reia in discuţie

art.

15

referitor la revizuirea sala ri ilor ucenicilor

şi se hotărăşte suprimarea lui , "Privitor la art.
se artă, că se va face

16

-

instruirea ucenicilor,

ca şi pînă acum şi cît mai intensiv. Art. 17. La lu�

crări efectuate pe teritoriul judeţului B�ov (credem că e vorba de oraş
- n.n.), însă la periferii şi anume dincolo de raza formată de Bartolomeu.
Gara Mare şi Falbrica de ciment, lucrătorii vor primi un adaus de salar de

200/o. La lucrările efectuate în alte localităţi lucrătorii vor primi un adaos
de salar de

200Jo,

precum şi costul deplasării, locuinţă şi mîncare şi li se

va plăti lucrătorilor şi timpul de călătorie. Art.

18

se suprimă"33•

Patronii au acceptat şi sistemul bărbaţilor de încredere, cu condiţia
"aa. vechimea

pentru întreagla fabriiCă să fie de 14 ani""". La articolul 1 2

se 1renunţă.
31

lbid.

33

lbid.

32 lbid.
M

lbid.
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ln urma tratativelor din

22 octombri e "părţile au căzut de acord

asupra tuturor punctelor cuprinse

in

memoriul

cu

revendicările sala

riaţilor"35.
Rezolvarea integrală sau parţială a celor mai multe revendicări for
mulate de muncitorii de la fabrica "Julius Teutsch" , se datoreşte in bună
parte şi atitudinii de solidaritate a muncitorilor din alte întreprinderi bra
şovene, care ameninţau cu declararea grevei, ceea ce ar fi dus la genera
lizarea ei.
Ziarele locale şi centrale, cum au fost

revista "Cuvînt

Nou" sau

"Constructorul" , care au făcut cunoscută această grevă au contribuit la
popularizarea ei, la crearea unei airnosfere favorabile rezolvării revendi
cărilor muncitoreşti, la fomarea unei opinii de solidaritate.
Atirtudinea dîrză, adevăratuJ. eroism al greviştilor au fost încurajate şi
sprijinite de muncitorii din mai multe întreprinderi braşovene, care con
duşi de comunişti au intenţionat să înceteze ş i ei lucrul. "Lucrătorii din fa

brica "Schiel" au vrut să între şi ei în grevă alături de lucrătorii din fabrica
"Teutsch", pentru cerinţele lor"36.
Muncitorii de la , , Schiel " , au acordat sprijinul material greviştilor d e
la "Teutsch". Lucrătorii de la "Schiel " , au dat zilnic

1 0 lei, tîmplarii au

cedat salariul pe o oră în favoarea lor"37. "De asemenea trimit aj utoare
muncitorii de la Zărneşti. Funcţionarii particulari din Braşov au ootizat
de asemene pentru ajutorarea greviştilor, trimitîndu-le un delegat ca să
le exprime perfecta lor solidaritate şi simpatie"38•
Hotărlrea greviştilor şi puternica mişcare de solidaritate au fost fac
torii care au dus

la

rezolvarea integrală sau parţiaiJ.ă a celor

1 8 puncte for

mulate de muncitori, după care aceştia au reluat lucrul , alăturat de noii

22 octombrie orele 7,00, iar tratativele din aceeaşi zi de la
1 0,00 au închis conmictul.

angajaţi, la
orele

Actell e încheiate la ultima întrevedere, adkă procesul verbal de îm
păcare cit şi formularul definitiv nr.

1 0/1 934 menţionează victoria mun

citorilor grevişti. Se specifică : , ,majorarea salariilor pentru toţi lucrătorii

1 0-120fo. Se stabileşte minimum de salar de 8 lei pe oră pentru mun
10 lei pentru cei calificaţi şi 1 2 pentru turnători. Pentru
lucrările efectuate în a:lte localităţi vor primi 200fo adaos la salar, precum
şi costul depla8Wii, locuinţă, mînaare iar timpul de călăltorie se va plăti ca
cu

citorii necalificaţi

35

Ibid.

36 "Constructorul" . nr. 6 din 11 noiembrie 1934, p. 2.

Ibid.
38 "Cuvînt nou" , nr. 5 din 13 octombrie 1934, p. 2.
3i
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lucrat. Salarizarea rămîne cu bucata sau în acord. Se acceptă sistemul
bărbaţilor de încredere, C'U condiţia ca aceştia să aibă 4 ani vechime în fa
brică. 3 1 de lucrători din cei noi angajaţi vor lucra în continuare în fa
brică" 39.
Cu toate că au existat deficienţe în organizarea şi desfăşurarea gre
vei, in esenţă, ea rămîne o acţiune în care muncitorii au reuşit să stopeze
ofensiva patronilor lor. Actele încheiate şi ziarele democratice al e vremii
apreciază şi scot în evidenţă reuşita acţiunii de la fabrica "Julius Teutsch"
din Braşov, în acelaşi timp dînd soluţii pentru reuşita intregii mişcări
muncitoreşti din ţara noastră.
Apreciind această grevă, ziarul "Constructorul" spune că "in ultimii
ani această grevă a fost cea mai eroică luptă a muncitorilor braşoveni"40,
pentru că în faţa tuturor dificultăţilor grevişti i "au opus frontul lor unic
muncitoresc gata de luptă" 41 •
"Lupba şi victoriia �B�Ceasta - notează mad. depa!l1te "Constructorul" 
dovedeşte iarăşi foarte clar, că muncitorimea luptînd pentru realizarea
frontului unic poalte să-şi asigure îndeplinkea cerinţelor ei . Dru- succesul
deplin al luptei şi implinirea totală a cerinţelor va fi posibilă numai in
anumite condiţi i ; una din acestea este : Dacă lupta nu se va mărgini numai
la o singură fabrică ci se va lărgi la mai multe fabrici şi uzine"42• Ziarul
respectiv dă şi alte indicaţii pentru deplina reuşită a mişcării muncitoreşti,
democratice şi comuniste din întreaga ţară.
Greva muncitorilor metalurgişti de la fabrica "Julius Teutsch" din
Braşov s-a sfîrşit cu victoria parţială a greviştilor. Ea a constituit un
imbold pentru muncitorii din celelalte întreprinderi din Braşov care au
impus şi ei patronilor ridicarea salariilor. Aşa au procedat muncitorii de la
"Schiel" şi din alte întreprinderi braşovene.
Pe lîngă caracterull. economic greV'a a avut şi un caracter po[itic
şi antifascist ; prin ea s-a cimentat unitatea revoluţionară de luptă a mun
citorilor de diferite naţionalităţi din fabrică, în lupta de clasă impotriva
ofensivei patronale.
Indurind o serie de privaţiuni, muncitorii au dovedit solidaritatea
proletară, înfierind acţiunea de angajare a spărgătorilor de grevă.
Acţiunile de reprimare a grevei, au convins muncitorii o dată mai
mult că nu-şi pot cuceri drepturile prin bunăvoinţa autorităţilor, ci numai
39 Arhivele statului Braşov, fond Inspectoratul muncii Braşov doar conflictele
de muncă, 1934-1938.
�o "Constructorul" nr. 6 din 11 noiembrie 1934, p. 2.
41 Ibid.
42 Ibid.
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prin luptă unită şi hotărită, sub conducerea partidulu i c omunist, impo
triva claselor exploatatoare şi a statului burghezo-moşieresc.
In fruntea acestei lupte au stat comuniştii oare au fost motorUil aoees te1
greve, reuşind să atragă în jurul

lor pe cei mai buni

muncitori fără de

partid şi pe unii membri de rînd ai partidului social-democrat.
Frontul unic de j os, închegat în acţiunea de pregătire şi desf�urare
a grevei, a demonstrat că numai unită şi sub conducerea partidului comu
niştilor, cl:asa muncitoare poate obţine eliberarea sa de exploatare.
Greva de la "Julius Teutsch" a îmbogăţit experienţa luptei pentru
unitate condusă de partid, care a ştiut să formeze frontul unic de luptă pe
întreprindere.
Comuniştii au şitut să insufle încredere oamenilor în cele mai grele
momente ale grevei, au ştiut să demaşte maşinaţiile direcţiei, dovedind o
j ustă orientare în condiţiile grele de teroare în care s-a dus lupta. Ei au
ştiut să transforme tratativele de conciliere în acţiuni

de

demascare

a

exploatatorilor.
Greva

a

demonstrat

că

Partidull.

Comunist Român

este singu

rul apărător al intereselor de zi cu zi ale cmsei muncitoare, că este orga
nizatorul luptei pentru o viaţă mai bună.
Această grevă a constituit un important episod al luptei proletaria
tului din România şi în primul rînd a ceQui din Braşov împotriv·a exploa
tării capitaliste ; a contribuit la îmbogăţirea experienţei de luptă p entru
o viaţă mai bună, ln fruntea căreia a stat partidul comunist.

DER ARBEITSKONFLIKT IN DER FABRIK "JULIUS TEUTSCH"" AUS
BRAŞOV (KRONSTADT) (1934)
( ZUSAMMENFASSUNG)
In der Zeit nach der Wirtschaftskrise der Jahre

1929-1933 startete

die rumănische Arbeiterklasse eine Reihe von wirtschaftlichen und poli
tischen Aktionen, die gegen die zunehmende Steigerung der Ausbeutung
gerichtet waren. Eine davon war der Arbeitskonflikt von

1934 in der

Maschinenfabrik "Julius Teutsch" aus Braşov (Kronstadt). Am
tember

2 1 . Sep

1 934 verlangten die Arbeiter in einer Denkschrift die Erfiillung

einer Reihe von Forderungen. Wăhrend der darauf folgenden Verhand
lungen zur Beilegung des Konfliktes erklărten die Arbeiter am
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1 934 einen Streik. Dieser dauerte bis zum 22. Oktober und fiihrte zum
·

Ergebnis, dass die Streikenden in Bezug auf die meisten Forderungen,
einen Sieg errangen.
Diese Aktion

trug

zur

Bereicherung

der

Kampferfahrung

des

Proletariats gegen die kapitalistische Ausbeutung bei. In diesem Kampfe
stand die Rumănische Kommunistische Partei an der Spitze.

13

-
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CEATA DE FECIORI lN ŢARA FAGARAŞULUI

de LELIA RADULESCU

ln forma tradiţională a obiceiuriJor din Ţara Făgăraşului, ceremo
nialul "Ceata fecioriilor" reprezintă un moment important î n ansamblul
manifestăril or folclorice din cich.rl sărbătoriJor de iarnă.
Investigaţiile noastre s->au făcut prin ob:ervaţia di rectă la teren în
tr-un număr de 12 sate (Recea, Dejani,
Li:sa, Berivoi, C opăcel, Breaza,
I�eni, Cîrţ'işoatl'a, S•ăvăstreni, Cirţa, Hirseni şi Dlrăguş), urmărind trrregi s 1:Jrarea aspecteror preoti.cări� acestui ceremonia! in perioada c uprins ă între
cele două războai e mondiale (1920--1 940).
Ca peste tot în ţara noastră, dominanta majoră a manifestărilor fol
clori ce din cidul sărbătorilor de iarnă a constituie datilllla colindatwui şi
uratului de către tinerii organizaţi în ceată. Structura şi funcţiile acesteia
în Ţara Oltului sînt : vătaful mare şi mic, sameşul (casierul) mare şi mic,
stegarul mare şi mic, cîrdumaruil mare şi mic, bucătal1Uil mare şi mic
Aceştia el'au aleşi dintre tinerii între 1 7-25 ani, necăsătoriţi . Numărrul lor
varia de la un sat 1a ailtu1, dar nu depăşea cifra de 12.
Vătaful mare se allegea din rîndul celor ce au făcut stagiul militar şi
avea o . comportare bună. Alegerea se făcea pe timp de un an în saltul Dră
guş, i ar în cele1allte n um a i atita timp cît ţineau sărbătorirre de iamă. Ceata
se aproviziona cu băutură, îşi tocmea Ull1 lăutalr ţigan şi îşi căuta gazdă de
feciori.
"Era aşa obiceiul (informator Sofletea David, de 73 de ani, din satul
Recea, nr. casei 1 34) în seara de Sfîntu[ Nicolae, adică în 6 d ecembrie, se
rtildicau feciorii la o gamă pe oare o alegeau ei şi aicea invitau toţi oamenii
din sat pentru a alege : vătaf mare, vătaf mic, sameş mare, sameş mic, cir
ciumar J'Ilme şi cî rciumar mic, stegar mare şi steg ar mic - adică cei care
purtau steagul cetei în afară de vătaf i şi capra, i se zicea "boriţă" la noi ;
în ziua de Crăciun făcea haz la copii şi oameni, fel de fel de jocuri şi fi-
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guri ca să-i înveseleac;că. Avea cap de 031Pră cu coarne şi cioc lung de lemn
şi pe spate avea ni.1te lepedeauă ca o mantilă cu ţesături în patru iţe în
vărgate din lînă în ro�u, galben şi verde şi cu bordiţe trilcolor. Pe ca:p mai

purta o piede de iepure cu urechi în sus. Boriţa sinnboli:zJa răul, iar ceata
dreptatea, munca şi cinstea " .
Boriţa e intî!lnită, alături d e cetaşi şi î n alte sate d i n Ţara Oltului şi
anume , in Berivoi, CQPăcel, Brea'Za, meni.
Alegerea în ceată se fălcea prin vot descllis , pwbltc cu
înainte de Crăciun. La

obştea

3--4 săptămîni

sa:tului erau invitaţi primarul, ("ghirăul"),

notaru1, dascălul şi p reotul satUJlui. După votare urma ridicarea la grindă,
adică candidatul trebuia să atingă grinda de trei ori cu spatele, semn că e
împuternicit .
La această cerem onie, tinerii primeau sfaturi de bună purtare ("teo
rie"), după care se bea "aldăma.şul" iar oota.şii petreceau cu fetele invitate

acolo. Casa unde se făcea atlegerea tinerilor în ceată rămînea şi gazdă pe
timpul cî t dura ceata, pînă la 7 ianuarie. Aici tinerii învăţau colindele şi
jocurile, multe reguli de compor·tare şi deprinderi în legătură cu viaţa de
fam ilie, cu muncille agricole şi gos.podăreşti (deoarece gazda le dădea în
primire casa, curtea, grajdul, şura şi lemnele). Aici dormeau, spre deose
bire de obiceiul tinerilor din Drăguş care dormeau la casele lor şi tot aici
găteau masa din bucatele lor, fiind ajutaţi de soţia gazdei.
Casa gazdei se împodobea cu

brazi aduşi din pădu'l"e, doi la intrarea

în casă, doi la poartă, doi dincolo de şanţ şi doi dincolo de drum.
In timpul colinda:tUllui în zilele de joc, portuJl cetaşilor e cel obiŞIIlu
l it
zileB.or de sărbătoare : cioareci, căma.şă, cu ştrafuri, şenpar, ci2lme sau bo
canci, pieptar înfundat, brodat cu Unică, căciulă cu vistră (f!lori

cerate,

oglinzi, pene de păun, busuioc) şi bete tricolor aşezate in diagonală peste
pieptar, ceea ce conrstituie semnul diJStinctiv al cetaşilor. Vătaful mare spre

arvea vîrntă mai mare, ci.M peste pieptar pwta două
bete tri:color in cruciş. Peste umeri aveau sarici sau recăle din pănură.

a se deosebi de ceilalţi,

Colindatul începea în

ziua de

24
83

masă. Beleaua Nicdlae din Berivoi , de

decembrie, pe la

ora cinci după

de ani, fost văltarf mare prin

1 903

relatează : "in aj unul Crăci•unului pe la patru după amiază se apucalll de
calindat. Prima dată colindau pe

notariu, primariu şi pe părintele, apoi

începeau de la cap� satului şi lua la rînd pînă găta tot satul".
In unele sate, spre exemplu în Copăcel, colli ndatul începea pe la ore
le opt seara şi se termina spre miezul nopţii, ia'l" oasele ce rămîneau neoo
lindate erau vizi!tate în prima zi de Crăciun, cînd urau şi prietenii şi ru-
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deie din sa;tele vecine (d'Ulpă c um ne info rmează Grecu Iosif, de 74 de ani,
din Copăcel, nr. oasei 1 69).
In satul Oprea�rţişoara date\le sînt p uţin schimbate : la 1 2 n oaptea
colindau întîi gazda unde prim eau un cdla.c, o " pece" de porc şi bani, dwpă
care plecau in sat, intii la notabilli tăţi şi apoi la rînd, curte de curte (in
formator Grecu Gheorghe, de 54 de ani din Oprea-CirţU?oara, nr . oasei 1 63).
In afara colindalor obiş nui te, cu conţinut cvasireligios, care erau cin
tate la geam, în curte, acolo unde lăsaţi să cdli nd e in casă, cetaşii cintau
texte diferite, in funcţ i e de starea civilă a gazdelor : colinda pentru cei in
suraţi, oolindă spec�ă pentru fată sau fecior etc. Iată cîteva exemple : in
satul Lisa, în casele in care erau numai fete cîntau ,,Seamănă Maria (se fo
losea numele fetei colindate) florkele" , cu următorul text :
,.Seamănă Maria floricele>
Cunună de vineţele
Şi le dă cam răricele
Şi le udă-a treia zi
Cunună de vineţele
A treia zi dumineca
Cunună de vineţele
Ca să fac-o vistruliţă
Vistruliţă cununiţă

Cunună de vineţele
Cununa-s-ar cu dînsa.
Sare Maria-n grădinuţă.
Rupe flori din toate flori
Rupe floarea crinului
Crinului, bojorului
Ca să-şi fac-o vistruliţă
V istruliţă cununiţă
Cununa-s-ar cu dinsa" 1.

Tot pen tru fete, in Oprea-Cirţişoara se

cdlinda astfel :

,,Colo-n josu, mai din josu
D-alerai doamne,
Din ce cimpu-i mai frumosu
Este-o verde de livadă
O livadă şi-o cetate
Şi-n cetate cine şade ?

Cu şeuţa pe spinare
Cu cetera ceterind
Buzduganul-a ridicînd
Ploaie caldă slobozind,
Peste murgu răurind.
Murgu-ncepe-a dormltară
(se menţionează numele fe tei col inda te) Fri u i n cap îl aruncară
şade
Şi şeuţa pe spinare
Doi ochi negri
S-aruncă pe cal călare
Şi coase şi chindiseşte
Sare-aicea, sare-a cincea
Cu ochii stava păzeşte
Sare-n curtea
Şi din grai aşa grăieşte :
Ea de veste că şi-o prins
- Cine-n lume s-ar afla
Vadra în braţe a cuprins
Ca pe murgu să-1 înveţe
Şi-o vîstră de busuioc
Fir-ar şi murgu al lui
Ş-afară mi-o ieşit
Şi murgu şi doamna lui.
Mai frumos mi-o răurat
Vin tot feţi de logofeţi
Şi din gur-o cuvintat :
Şi feciori de mari boieri
- Ho, murgule, nebunule,
Nu se pot apropia
Că ăsta e domnul tău
Ca pe murgu să-i înveţe
. . . (nume de fecior) vint-o fiul Frîncului Domnul tău, mirele meu.
Să fiţi domni buni sănătoşi" 2.
Cu frînele lanţ în braţe

1 Text cules de la Achim Predelean, din. Lisa, jud. Braşov, nr. casei

2

263.
Text cules de la Ghe. Grecu din comuna Cîrţişoara, jud. Sibiu, nr. casei 163.
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Dejani in casa und� era

un fecior, oolindau :

"Răuriţă, romaniţă
Ce stai june nu te-nsori
Răuriţă, romaniţă
Ori ţi' fetele nu-ţi plac ?
Răuriţă, romaniţA
- Ba, mi' fetele-mi plac,
Dar s-aştepte puţintel
Plnâ-n dalba primăvară
Ca să fac o grădinioară
O grădină ş-o fîntînă

Pe piatra fintinii mele
Răsărit-a viorele
De vinete-s mohorîte
Şi de mari pînă-n genunchi.
Pe sub umbra nucllor
Trec fetele grecilor
Să-şi aleagă, să-şi culeagă
Izmă creaţă . fetelor,
Trandafir nevestelor,
Busuioc bătrînelor" 3 .

In satul Oopăcel, colinda pen.tru cei căsătoriţi este "La ce piatră şolo
vrată" :
"La ce piatră şolovrată
Lerui doamne
(se repetă după fiecare vers)
Şade maica-ngenunchiată
Ca să nască fiu din piatră ?
Fiu din piatră s-o născutu
Mătura în mînă i-o pusu
Să măture pămintu
Pămintu cu gozorele
Şi cerul de negurele
- Haida, Petre, haida dragă
Haida, la cel cap de sat
Nimeri la om bogat :
- Gata-i cina s-o cinâm ?
- Cina-i gata, dar nu-i de voi,
Că-i de boieri ca şi noi.

- Haida, Petre, haida dragă,
Haida la alt cap de sat.
Nimeri la om sărac :
- Bună sara om sărac,
Gata-i cina s-o cinăm ?
- Cina-i gata, n-o avem
Dar de ne-om imprumuta
Şi de cină tot vom da.
- Haida, Petre, haida dragă
Haida la cel măr dulce
Sui-te Petre-n mărul dulce,
Vezi casa bogatului
Arde în para focului
Sui-te Petre şi mai sus.
Vezi casa săracului
Joacă-n spuma laptelui" "·

Printre cele mai interesante colinde, notăm pe cea înregistrată în sa

tul Dejani, "Colinda leului"
"Datu-n lume, datu-n ţară
Lerui domn, leru-mi domn
(se repetă după fiecare vers)
Datu-nălţat împăratu :
- Cine-n lume s-o aflară
Că-i dau fata şi cetatea
Se lega ca-aduce elu
Să-mi aducă leu legatu
Leu legat nevătămatu
Nici cu puşca împuşcatu
Numai cu lupta luptatu.
Nimeni-n lume nu se-aflară
Numai un june tinerelu,
Şi crăimea jumătate,
Leu legat nevătămat

Nici cu puşca impuşcat
Numai cu lupta luptat.
Şi se luară in cătare
Zi de vară pin-sub soare
Colo-n vale către seară,
Pe foaia mălinului
Găsi urma leului,
La răchita mohorîtă
Găsi fiara adormită,
- Bună ziua, măi voinice,
Ce moarte să-ţi dau pe-aicea ?
Şi se luară, se luptară
Zi de vară pin-sub soare
Colo-n vale către seară
Mi-aduse june pe leul.

3 Text cules de la Paraschiva Anghel, din Dejani. jud. Braşov, nr. casei 13.
4 Text cules de la Samoilă Fogoroş, in etate de 78 de ani din satul Copăcel, jud.

Braşov, nr. casei 244.
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Pe el şi pe maică-sa
Ce copil a-nfăşat ea,
S-aducă leul legat
Leu legat nevătămat
Nici cu puşca împuşcat,
Numai cu lupta luptat"6.

In casetle cu fete şi feciori, la terminarea oolindei, începea jocul.
Vătaful mare cerea gazdei "o j ucătoare bună să ne daţi" ş i fata sau fetele
din casă erau jucate după melodiiQe fecioreasca, purtata, aroeleneasca sau
poşovoaica. Cînd vătaful maa-e intenţiona să se căsătorească cu fata gazdei,
agăţa gluga-n cui şi ailoi juca fata (informator Stăniuă AO.exandru, de 48
de ani din satul Lisa).
După terminarea jocului, gazda punea pe masă un colac, o peci e şi
bani "după puterea gazdei " , după care vătaful mare mulţumea gazdei de
cinste, după obişnuita formUilă : "No feciori no, noi avem de mulţumit la
gazdă de cinste şi d e unde am golilt, Dumnezeu să-mpliinească şi seara de
astă seară la mulţi ani" . Sau în ailtă formulă : "Luaţi feciori în nume de
bine că domnu gazdă ne-a cinstit cu un colac mîndru şi frumos, aveţi fe
ciori gură de mulţumire". Şi cetaşii strigau în cor : "Trăiască, la mulţi
ani " . Apoi mu[ţumeau pentru bani : , ,Luaţi-i feciori în nume de bine că
domnu gazdă ne-a cinstit ca un a!l doiJea dar, cu . . . lei, aveţi feciori gură
de muaţumit". "Tcr-ăia!Scă, la mulţi ani " .
Ca semn disrt:inctiv, d e ceremonie, ceata purta u n steag făcut de vă
taful cel mic împreună cu fete'le, la casa gazdei. Pe o prăjină de lemn, se
împodobea o cruce cu două rînduri de braţe, cu busuioc, brad verde, ie�
deră, legate cu bete tricolore ţesute în oosă. Pe coada steagului, atîrnau in
j os două cîrpe, una cu trandafiri roşii pe cîmp negru şi a doua cu cimp
roşu şi cu trandafiri a�bi, fiecare prinsă cu două capete de coadă. Sus pe
cruce se puneau doi clopoţei mici din bronz şi cîte opt zurgălăi. Coada era
şi ea îmbrăcată pînă la prinderea cu mima, tot cu boroiţă, Î!n aşa fel ca să
formeze tricolorul : roşu, ga�ben, albastru. Steaguil. se păstra noaptea în ce�
Iar, iar ziua îl pu:Ptau cu ei.
In sărbătoritle de iarnă, ceata organiza jocua ce se desfăşura de obi
cei în centrul satuilui. Cetaşii începeau cu j ocul fecioreasca şi purtata la
care participau şi fete!le satului. Vătaful mic avea obligaţia să bage în joc
toate fetele. Tot el ţinea evidenţa vîrstei fetelor, în special a ce[or ce in
trau în j oc prima dată. Jocul ţinea pînă pe înserat. In timpuil. acesta era
obiceiul să se fure steagul : "dacă nu se fură steagul nu se mărită fetele"
5 Text cules de la Gh. Grecu, din satul Cirţişoara, jud. Sibiu, nr. casei 163.
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(informator Şofletea David de 73 de ani din satul Recea , nor. casei 1 34).
Tot acum trebuia să intre în joc un rînd de fete tinere. Sarcina de a le
aduce revenea văta!fului mic. "Ele nu ven ea u , că le era ruşine şi el le d u
cea cu forţa, că se întîmpla de că:dea cu ele prin zăpadă sau noroi. Lupta
cea mai mare era atunci cînd trebuia să bage fata pe sub lllÎ!nă, semn că
dînsa a in tra t în joc" (informator Boieriu Iosif, din satul Vaida-Re1:ea, n r.
casei 54).
In Oprea-Cirţi.şoara jocul se organiza în 25 decembrie pe la orele
14-1 5 ; tot atunci era obiceiul să împodobească un brad de 1 metru şi
ceva irn ălţime, cu două-trei dlopote de vite. Unllil din ceată îl ducea în
frunte, urmat de ceilalţi catre m ergeau cîntînd ; în frun tea lor era muzicam.
tull (informator Grecu Gh., de 54 de ani, din satul Oprea-Cîrţişoara, nr.
casei 1 63).
In ziua de 26 decembrie avea loc masa la oare participau in comun
şi părinţii feciorilor din ceată şi ai f etelor care au făcut steagul, precum şi
fruntaşii sat ului .
Ceata, în a j unul Anului Nou, noaptea, pe la orele 1 1-12 , umllla 1a
"zăuTit", fără steag. Nu mai intra u in caJSă, la intrare, în timp ce lăuta rul
cînta, st rig au versur ile :
"Lasă-ne leliţă-n casă
C-afară plouă de varsă
Şi ne pică streşinile

Hop; hop, hop" .
Şi ne udă sărîcele"

Se zăure au kuntaşii satului, tinerii (fetele şi iilăicăii), prietenii şi ce:
care-şi serbau onomastica . Textull e l"a următorul :
.,Ziori, ziori, dragi surori
"Hai mindruţo să fugim
Că ne-apucă ziua-n sat
Şi nu-i murgu de furat.
Noi murgu nu l-am furat
Că murgu l-am cumpărat
De la tirg de la Banat
Şi banii i-am numărat
Pe spinarea murgului

In mijlocul tirgului
Cind a fost să-mî dea ţidulă
0-nteţit murgu la fugă.
Cîte păsări sint în codru
Toate cîntă mai la modru
Numai păsărica neagră
Tot zboară din creangă-n creangă
Şi strigă Ioane (Vasile) dragă" 7.

Imp re un ă cu a�ceasta se cinta a doua melodie pe următorul text :
Nu grăbiţi la revărsat
Mindruliţo .
C-amindoi ne potrivim
Mindruliţo,
Şi la ochi şi la uitat

Ca doi porumbi la sburat
Şi la ochi şi la sprincene
Ca doi porumbei la pene
Mindruliţo"8.

G

Text cules de la Elena Lupşa, din satul Dejani, jud. Braşov, nr. casie 10.
7 Text cules de la Alexandru Stănilă, din comuna Lisa, jud. Braşov .
8 Text cules de la Alexandru Stănilă. · din comuna Lisa, jud. Braşov,
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Se trăgea cu puşca şi strigau de trei ori : "Trăiască, la mulţi ani". Pri
meau bani şi scoverzi ,,un blid plin" .
I n satul Oprea-Cîrţişoara întîllinim o aHă variantă penrtru teJQtul Zău
ritului :
"Zior, zior. la ziol"i
Nu grăbiţi cu revărsatul
Că ne-apucă ziua-n satu
Cu doi-trei cai de furatu,
Şi-o mîndr-ă de căpătatu.
Dar nu-s caii de furatu
Nici mîndra de căpătatu
Că-s din tîrg de cumpăratu(bis)
Şi mulţi bani am număratu(bis)
Pe pociump, pe iesle
Pe razele lunii

Pe trei raze de la lună
Pe două de la lumină
Ziori dalbe revănatu
Căci cocoşii ne-or cîntatu
Ziori dalbe revănatu
Vasile (Ion) s-o deşteptatu
Şi-n casă ne-o chematu
După masă ne-o băgatu
Rachiu cu vadra ne-o datu.
Vivat să trăiască la mulţi ani"9.

Ceata se destrăma tn ziua de

8 ianuarie, cind se strica steagul. La

·casa gazdei se petrecea pînă seara tîrziu. Acest ultim moment ail. cetei e un
prilej de practicare a unor obi,ceiuri. In satul Oprea-Cîrţişoara, la despăr
ţire, cetaşii puneau butoiul gol de vin în car şi cu toţii dădeau roată satu
lui, cîntînd melodii populare locale (informato r Grecu Gh. de
satul Oprea-Cirţişoara, nr. casei

1 63).

54 de am.i,

In satul Lisa se practica în faţa în

tregului sat obiceiul "datul in strai" . O echipă d e bărbaţi tineri căsătoriţi,
chemaţi de vătaf şi ceartă aduceau un strai nou cît mai rezistent, il întin
deau şi-1 apucau mînă lîngă mînă. In ordine sînt invitaţi a se uroa pe stra

hlll ţinut în miini, gazda, vătaful mare, mk şi ceilalţi membrii ai cetei. O
dată urooţi, îşi luau o poziţie ghemuită, cu mîinile ţinînd virful picioare
lor, apoi, la îndemnul colectivului :"una, două , trei, mă" , cel de pe strai
-era aruncat la o înălţime invers proporţian:ală cu greutatea. Dacă cel ce
era pe strai era pJ.ătit de fete inainte de a se organiza manifestaţia cu o zi,
atunci vătaful comunica "scos" . Aceasta insemna

că el s-a bucurat de

atenţia unei fete şi nu mai era aruncat a patra oară în sus.
ajutart la aruncare, ceata le ·oferea
Alex. de

1-2

Celor ce au

litri de vin (informator Stănilă

48 de ani din satul Lisa).
•

•

•

Regultle după care se conducea ceata în mare, erau moştenite în în
tregime de la înaintaşi. Nimic nu se petrecea la întîmplare, ci după norme
dinainte instituite, cu o existenţă mult mai

veche, ale căror origini se

pierd i:n evul mediu. Spre deosebke de ro!l:ul dul:ll.u pe care 1-a avut atunci,
9 Text cules de la Gh. Grecu, din comuna Cîrtişoara, nr. casei 163.
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ceata de feciori din prima jumărbate a secolului al XX-il.ea a păstrat doar
camct�ul cultural , fiind doar o ceată de colindători. Ea owprindea tineri
de aceeaşi comunitate �e vîrstă, între 1 7-25 ani, începea în perioada ado
lescenţei odată cu intratuJ. în horă şi ţinea pînă la însurătoare. Ceat a se
organiza la o dată fixă, (6 decembrie, în fiecare an), avind în 'frunte o că
petenie numi·tă vătaf10•
Faptul că ceata de feciori menţine doar acţiuni culturale limitate in
vi·aţa satului, explică şi libertatea pe care şi-o ia de a păstra sau de a re
nunţa la unele reguli de organizare şi comportare, ceea c e explică diferen
ţele ·ce le intilnim de la un sat la altul. Aşa spre exempiu, doar în satul
Drăguş s--a păstrat organizaţia feciorilor în tot cursul anului, vătaful ei
fiind alles pe timp de un an. O altă regullă păstrată în majoritatea satelor
cercetate, dar părăsită în Drăguş, este aceea că feciorii locuiesc tot timpul
l•a gazdă, în timp ce la Drăguş se duc să doarmă pe la ·casele lor.
Cu toaie acestea, ceata e urmărită cu mult interes şi simpatie de în
treg satul, oolindătorii şi gazdele fiind participanţi ac.tivi ai ceremonialu
lui. Ei intervin în colindele de fereastră şi de cameră, socotite prin eXJCe
lenţă protOC'Odare, deoarece fac parte dintr-un ceremoni.all cu un protocol
şi o organizare determinată.

DIE "BURSCHENSCHAR'' (CEATA FECIORILOR) IM FOGARASCHER
LAND
(ZUSAMMENFASSUNG)

Der Volksbrauch der sogenannten "Burschenschar" gehort zu den
wichtigen folkloristischen Brăuchen gelegentlich der Winterfeiertage im
Fogarascher Land. Die Untersuchung dieses Brauches wurde durch
direkte Beobachtung im Gelănde in 1 2 Dorfern verwirklicht, wobei
Aspekte des Brauches in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen
( 1 9 1 8- 1 940) verfolgt wurden.
Der Brauch der "Burschenschar" war im gesamten Fogarascher
Land fast gleich und zwar nach iiberlieferten Regeln, deren Einhaltung
gleichzeitig auch von der offentlichen Meinung des Dorfes gefordert
wurde.
Die Schar wurde au den Reihen der Jugendlichen zwischen 17 und
25 Jahren ausgewăhlt. Die Anzhal der Mitglieder war von Dorf zu Dorf
tu

Romulus. Vulcănescu, Etnografie juridică, Bucur�ti, 1970, p. 181, 251.
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verschieden, aber nie grosser als 1 2 . In dem Dorfe Drăguş fand die Wahl
fiir ein ganzes Jahr statt, in den anderen Dorfern nur filr die Zeit der
Winterfeiertage. Die "Burschenschar" versorgte sich mit Getranken,
dingte einen Zigeuner als Spielmann und suchte sich ein "Burschenquar
tier". In einigen Dărfern gehărte zu den Burschen auch die sogenannte
"Ziege", hier "Boritza" genannt, ei ne Person, die gleichzeitig mit den
ubrigen Mitgliedern der Burschenschar gewahlt wurde.
Gewăhnlich sang die Schar in den Hăfen, unter den Fenstern, Lie
der und Texte mit quasireligiăsem Inhalt. Dort, wo man die Schar ins
Haus einliess, sang sie, je nach dem Stand der Eigentilmer, verschiedene
Lieder ("colindă") und zwar filr Verheiratete oder filr junge Madchen
bzw. Burschen. In den Hausern mit Madchen filhrten die Burschen auch
Tănze auf.
Als zeremonielles Kennzeichen filhrte die Burschenschar eine Fahne.
die vom "kleinen Anfilrer" (Vătaf mic) gemeinsam mit den Madchen, im
Haus des "Burschenquartiers" (angefertigt wurde. Die Fahne wurde mit
Misteln, Tannenzweigen, Efeu und Bandern in den rumanischen Natio
nalfarben blau-gelb-rot, mit Blumen, zwei kleinen Bronzeglăckchen sowie
mit acht Schellen verziert.
Die Burschenschar veranstaltete und leitete den Tanz, der filr das
ganze Dorf Gelegenheit zu Frohsinn bot. Am Tanze nahm auch eine
Anzahl junger Madchen teil, die der "kleine Anfilhrer" holen musste.
Vor Neujahr ging die Burschenschar, um Neues Jahr zu wilnschen,
zu den Dorfvorstehern, zu den Jugendlichen und Fremden sowie zu ali
denen, die ihren Namenstag feierten. Am 8. Januar wurde die Schar
aufgelăst und die Fahne zerstărt, wobei interessante Brauche eingehalten
wurden.
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PASTORITUL tN rJ'ARA FAGARAŞULUI
INTRE SECOLELE XIV-XVIII

CONSTANTIN POPESCU

Cercetînd o serie de informaţii cuprinse în literatura de specialitate
apărută în ţară ne-a reţinut în mod deosebit atenţia clasificarea propusă
de Romulus Vuia 1) referitoare la tipu!l de păstorit in Ţara Făgăraşului.
Pornind de la analiza practicării acestei ocupaţii in satul Drăguş, autorul
apreciază că pentru secOiluil al XIX-lea şi începutul celui de-al XX-aea,
popul�aţiei din satele făgărăşene 'i -a fost caracteristic păstoriltull ag�ricol cu
stîna la munte. Autorul notează totodată şi lipsa unor cercetări mai nume
roase şi mai temeinice, ceea ce împiedică deocamdată o clasificare mai pre
�ilsă a tipului de păstorit din această parte a ţării 2).
ln intenţia de a contribui la cunoaşterea dezvoltării istorice a acestei
ocupaţii în Ţar·a Făgăra.şuilui, vom prezenta cîteva date ce privesc locurile
de păşunat şi folosirea munţilor, numărul de oi şi dijmele looale, cunoscute
aici între secolele XIV-XVIII.
Evoluţia îndeobşte cunoscută a istoriei politice a Ţării Făgăraşuilui
dus, printre 18llt.ele, lJa OI'listJaliZla.I'ea unei fizionomii aparte a relaţiilor feu
dale în acest ţinut romănesc. Procesului normaa a� dezvoiltării feudalismu
lui în seco[ul ail XIV-�eia şi al XV-[ea, marcat de identitatea cu situaţia din
Ţara Românească, i se suprapun începînd cu secolul al XVII-lea raporturi
feudale noi3), dictate de noua stăpînire politică. ln vîrful ierarhiei feudaile
va fi de acum regele, respectiv principii Transiavaniei, noii "domni teres
tres" , Ţara Făgăraşllliu i păşind astfel pe cailea transformării ei în dome
niu feudal.
1 Romulus Vuia, Tipuri de păstorit la români, Ed. Academiei, 1964.
2 Ibidem, p. 96.
3 D, Prodan, Iobăgia in Transilvania in sec. al XVI-lea, Ed. Academiei, Bucu
reşti, 1968, vol. Il, p. 22.
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Am făcut de La început
legeTea coordonatelor istorice
vite şi înăuntrul căreia, date
terea oillo r a ocupat un loc de

această remarcă, cu sc opul
şi poli tice ÎIIl care

de a uşura înţe
s -a dezvoltat economia de

fiind şi condiţiile de mediu geog·rafic, creş
prim ordin.

Cele mai vechi ştiri cu privilre 1a locuri le de păş unat şi construcţiile
pastonale le găsim în actele de danie fă:oute de domnii munteni unor rude
şi boieri credinc ioşi din Ţara Făgăraşului. Astfel , printr-un hrisov dat
după anul 1 390 4 ), Mi rcea cel Bătrîn în tăreşte lui Ioan, Burcea şi Calian
Braniştea Urăşei şi o stînă in mun t ele Lereştiilor. La 1 8 iu[ie 1437 Vlad
Dracuil cinsteşte p e slugile sale Stan sin Tattull , U rsul ş.a., cu stăpînirea
satului Mărgineni şi a unor munţi scutiţi de la goşt in ărit, oierit şi vie
rit 5). Tot atunci , acelaşi domn dăruie boieTului Standul M oi ses cul şi fecio
rilor săi "muntele Jneapănul şi din vîrfllll muntelui apa rîUilui pînă la mij
locuil Oltului. . . şi loc de moară. . . şi apă de două roate şi srr obozenie
de a mai face şi ali.te mori, viltori şi dîrste 6).
Şirul acestora continuă în a doUJa jumătate a secol ulu i al XV-lea,
Wad
Ţepeş d ă, în anull 1 452, boieTurui Stalnciu Mailat şi fraţilo r săi
cind
a patra parte din satul Dej ani cu munţii Presaca, Izvorull şi Zima, scutiiil
du-i de 1a orice dajdie 7) ; acesteia i se adaugă dania făcută in anul 1473
de Radu � Frumos jupanului Stoica Na:neş 8), precum şi actul din anul
1476 prin care Basarab cel Bătrîn (Laiotă) întăreşte boierullu i Şerban din
Ţal'la Făgăraşului jumătate din satul Şinoa cu munţii Nemata şi Ludişor !!).
Acesta se pare că e ultimul hr:isov cunoscut, dat de domnii Ţării Româ
neşti boierilor de aici.
Pentru această perioadă, folOISirea pădurillor şi în speciail a munţilor
pentru păşunat se făcea pe baza vechillo r drepturi ce decurgeau din lex
valachorum. Deşi aceste bunuri erau in majoritalte proprietate boierească,
e1e constituiau moşii stălpînite de obştiil e săteşti formate din boieri şi
'

iobagi fO).

4 Documenta Romaniae Historica, B. Ţara Românească, Ed. Academiei, Bucu

l'efti, J966, vol.

I, p. 31.

5 Ştefan Metet, Situaţie& Economicci
1 935, vol. 1, p. XXVII.

11

1'omânilor din

ŢG7CI FăgărGfu.lui, Cluj,

6 Ibidem .
7 Ion cav. de Puşcariu. F7Cigmente istorice desp7e boie1'ii din ŢC11'CI Ftlgt11'CIŞUlui, Sibiu, 1907, p. 59.
B D. Prodan, op. ci&., vol. II, p.

9 Ibidem.

P. 35.

12.

10 Al. Bărbat, De.zwltarecz şi dMH:tU1'A

eCCI'R01Ric4

G

'Tirit OUl&lvi, Cluj, 1938,
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Schimbarea raporturilor feudale odată cu transformarea Ţării Făgă
raşului în domeniu nu modifică structui'Ial dreptul de proprietate şi folo
sinţă a munţilor şi a celorlailte loOUJI'i de păşunat

Chiar dacă o pa�te din

vechii boieri sînt "reduşi" la starea de iobăgie sau reînnobiiaţi, asistăm în

multe situaţii la confirrmarea progativelor anterioare sau la

danii noi,

obţinute de la prindpi - noii domni de păm�nt.
Pentru urmărirea în continuare a ştiriJor referitoare la locurile de

păşunat şi construcţiile p astorale din zonă, vom folosi datele cuprinse în
conscrierHe urbariale din anii

1 632

şi 1 637, în care au fost trecute averile

boierilor împreună cu munţii. Deşi sumare şi nu întotdearma consecvente,
urbariile amintesc stîn i în munţii Nemaia, Tiganul, Groapa, munte folosit
împreurnă cu i obagii, Bîlea , Scărişoara, cu două stîni, Butin, PJeaşa, Să!la

şul, v;aJl ea P.o jortla, cu două stîni, Moşul Mare, cu două stîni, Faţa, cu două
stîni , Budi, Smida, AI"păşel, Viştea Mare, Zănoaga, ou două stîni, Viştişoa
:ra, cu două st�ni, Ucea Mare, cu tre i stîni, Ucişoa:ra, Tărîţe, BaUan, Ailbota
ş. a. 11) .

Veniturile boierilor de pe urma munţilor nu sînt menţionate în urba
rii. Aiceştia îi foloseau pentru păşunatul oilor , viteiLor şi porcilor proprii,
primind şi pe cele ale supuşilor, pe bază de învoială, iar împărţirea veni
turillo r se făcea în ooport cu dreptUJrile fiecărui părtaş.
Munţii boiereşti interesau mai puţin pe stăpînii feudali, dat fiind că
a�ceşti îşi aveau asigurate produsele prin dijme şi a11t e prestaţii i obăgeşti.
Mai tîr:oiu însă, pe toa<tă durata secOlllll:ui al XVII-lea, principii vor încerca
prin diferite mijQoace să intre în stăpînirea munţilor, cum s-a întîmplat în
a!11 Ul

1 664 cu munţii
Porumbacu 12) .

Porumbacului,

Ştirile din secolul

de

Sus ,

reclamaţi de

curtea

de

al XVIII-lea vorbesc despre princi.pi ca stăpîni de

drept ai unor munţi. Astfel în urbaii'iul oraşuil.ui Făgăr� din anull. 1 758,
la oopitoluil. venitul munţilor, se arntă că pe teritoriul acestui di:striot sînt
conscrişi 52 de munţi, în afară de cei ai domnului de pămînt 13).

Urbariile amintite, ca şi cele din anii următori, pomenesc foarte rar
sate înscrise cu munţi proprii sau iobagi cu drepturi de p roprietate asupra
lor. De reguil.ă aceştia îşi păşteau oille mai mult pe păşunile boiereşti, plă
tind arendă în natură şi bani. lntiiLni m însă şi situaţii cînd faiŢlilli i i ob�ti

1 1 D. Prodan, Boierii şi vecinii în Ţara Făgăraşului, în Anuarul Inst. de Ist.
Clu;, VI, 1963, p. 248-249.
12 Ibidem, p. 282.
13 Ştefan Meteş, op. cit., p. LXXXIV.

14

-

CUMIDAVA
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stăpîneau o pru-te dilll munţii satelor. Este cazuil satului Voivodenii Mici,
unde în anui 1 7 72, patru famiaii iobăgeşti şi două boiereşti stpineau jumă
fiecare familli e avînd dreptul să pască vara cîote
90 de oi cu lapte şi mai munte sterpe. Dacă nu aveau oi proprii, puteau
primi şi de la săteni, de la care luau ca arendă un burduf de brinză de 32
fonţi şi cîte 1 1/2 cr. de fiecare oaie cu lapte 14). Tot astfel, ÎIIl satul Viştea
de Jos, patru familii stăpîneau muntele Viştişoam, in care puteau fi scoase
lla păscut 500 de oi. Arenda rpentru ohle străine (96 fonţi de brînză, un
miel, un caş de 50 cr. anuall) , se lua pe rind de către familia boierului

tate din munţii aşezării,

Şandru

împreună cu familia iobăgească Vişău, iar în

către calelcrlte două familii boiereşti, Cirje şi Stanciu

L'i).

an'Uil

unnător

de

Acest sistem de copTorprietate boierească şi iobăgească asupra mun
ţilor, intîlni·t numai în Ţara Făgăraşului, îşi are explicaţia în faptul că in
contl.iţiile transformări acesteia în domeniu

feudail,

o

mcn-e

parte

din

vechea boierime a fost redusă în starea de iobăgie. In atare situaţie, d�

tuil de stălpinke asupra munţilor n-a fost cedat atit de uşor, el perpetuîn
du-1ie pînă în perioade tirzii.
Murnţii erau socotiţi o mare avere iar pierderea lor era reclamată
timp îndelungat. In anul 1 599, Andrei BatJhori reîntărea dreptul boieruor
şi celor!lalţi locuitori ai Ţării Făgăraşului de a-şi paşte oile pe pămînturile
săseşti, drept de care s-au bucurat "ab antiquo" şi de la oare i-a oprit prilll 
cilpesa Maria Christierna16). Se pare că insistenta îndelungată a români
lor din sudul Transiilvaniei şi în special a făgărăşeniaor pentru a-şi păstra
dreptul de păşunat

pe pămîntul

crăiese, decu:rge din vechiuil

drept de

folosinţă comună a pădurii peceneghlor şi cum•anilor, ins<:ris în diploma an
dreiană17. Se consideră de asemenea, că tot la cererea făgărăşenilor, Mihai
Viteazul va impune în dieta din iulie 1 600 stăpularea dreptuilui de păşunat
reciproc aJl satelor româneşti, ungureş1i şi săseşti pe teritoriu� satelor ve

cine, c\rept care va întărit şi de Gabriel Batihory şi Gabriel BethJen 18). Tot

şi

bo

ierii din Arpaşuil de Jos impotriva domnului de pămînt Iosif Teleki.

In

pentru respectarea vechilor drepturi de folosinţa munţilor se plîng

ancheta fălcută in iulli e 1 726 aceştia îl acuză invariabil " . . . munţii ni-i păşu
nează cu vitele sall e şi oi!le şi vitele

noastre nu ni le

permite pe

munţii

noştrii. . . din vechime a fost obiceiu!l să ne mînăm oile in munţii noştrii. . .
14 Ibidem, P. LXXXV .

15 Ibidem.

16 D. Prodan, Iobăgi4. . , voi. 1, p.
.

336 .

17 Ibidem.

18 D. Prodan, p. 250.
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şi oile noastre ni le�a minat -la curtea sa şi pe păcurari ni i-a băgat în tem
niţă . . . şi sîntem siliţi să părăsim munţii. . . şi să ne prăpădim cu tot
satul atit boierii cît şi iobagii" 19).
•

•

Bentru perioadele de care ne ocupăm, practicarea păstoritului allă
turi de agricultură a cunoscut şi aici o dezvoltare intensă, produsele obţi
nute asigurind un echilibru stabil vechii economii ţărăneşti. Numărul mar e
de stîni amintite în documentelle vremii e un indiciu că Ţara Făgăraşului
a cunoscut formele tradiţionalle întîllnite în majoritatea zonelor pastora�e din
tară.
Creşterea numărului de oi in Ţara Făgăraşului poate fi urmărită
statistic începînd cu secolul al XVII-lea, cind statutele şi conscrierile in:
urbarii devin obişnuinţe ale cancelariilor fiscale ale vremii. Faptul că stă
pînul domeniului ţinea� oi proprii, il afilăm dintr-o scrisoare din anul 1 549
a castelianUlui Matei Daczo, în care sînt precizate condiţi ile de angajare a cio
banillor 2�. In anul 1 632 Cetatea Făgăraşului avea 1 6.984 oi, curtea din
Porumbalcul d e Jos şi cea din Comana de Jos 4417 21). Consaripţia fiscală
făcută în anul 1640, în 23 sate întregi şi 23 părţi de sate, a înregi.stmt
24 1 79 capete de oi şi capre 22}, iar cea a districtUJlui şi oraşului Făgăraş,

făcute ÎIIl anii 1721-1 722, arată că numărul oilor preoţilor, boieriil.or şi
iobagHor era de 1 3 586 capete, exceptînd pe cele ale curţii fiscale şi alle
nobimor 23). De asemenea, urbariull din anul 1 758, menţionează că la Făgă
raş se percepea zeciuala pentru un număr de 50.000 oi, oapre şi porci 24) ;
în aJCeastă cifră intrau probabi� şi oile cme iemau Jn

Ţara Românească.

Cu toate acestea, din conscripţiile uilterioare aJle citorva sate, se poate
constata o scădere cornsiderabilă a numărului de oi în secolull al XVIII...:lea25)
Cauzelle principaile ale acestui fenomen par a fi seceta şi foametea dintre
;an,ij 1 7 17-1 7 1 8 şi greutăţile generate de aşezarea
Ţara Făgăraşullui intre anii

1 7 1 8-1 739 26). Toate

armatei austriece

in

declamţiile făcute la

19 H. H. Stahl, Contribuţii la studiul satelor devdlmaşe româneşti, Ed. Academiei Bucureşti, 1964, col. 1, p. 196.
voi. II, p. 20.
20 D. Prodan, Iobdgia
2 1 Ştefan Meteş, op. cit p. LXXXIII.
22 Ibidem.
23 Al. Bărbat, op. cit., p. 42.
24 Ibidem.
. . .•
.•

25 Ştefan Meteş, op. cit•• p. 3�369 .

26

Al. Bărbat, op. cit.. p. 43.

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

212

CONSTANTIN POPESCU

1 726 27) vorbesc de noi obligaţii impuse sr.telor pentru

ancihetele din aiilUl

întreţinerea cirezilor de vite ale împăratului, caill.or soldaţilor etc .
•

Prezintă interes şi cele citevja aspecte, stabillite documentar, cu pri

V!ire la plata păstorirror şi la dijmele cunoscute pe domeniul Făgăraş.

O ştire din anull 1 549 precizează că angaj area ciobani�or se făcea de
la Sf. Gheorghe pînă la Sf. Dumitru, perioadă pentru care primeau două
oi din

200, de două ori haine şi pieile de la oile moarte, sau o sarică. Unui

om, pentru slujba pe o lună, i se mai dădeau o cîblă de grîu, lapte în tim
pul verii şi brînză i1arna. Pe zi avea obligaţia să facă un oaş, începînd cu

ziua de Sf. Gheorghe, i81I' după ziua de Sf . Urban, dnd se înţărcau mieii ,

să facă cîte trei. Cel ce îngrijea de măierişti (stini), mai primea in plus a

şaptea parte din caş28). De asemenea, între anii

17 58-1788 păstorii fis
cali primeau anual 6 cîble de griu sau secară, 6 cîble de porumb şi 24

perechi de opinci 2�.

Privitor la dări, precizăm că pe

domeniul

qu.inquagesima, dare atit de cunoscută în restul

Făgăr.aşuil.u i

nu

Transi�vaniei,

apare

prestată

f,a ţă de rege, deoarece în perioada cînd aceasta s-a generalizat, Ţara Făgă
:r:aşului făcea parte din Ţar-a Românească. Nu se întîlneşte aici nici datul
oiRor, obligaţie la c81I'e erau impu.şi numai românii din Transilvania 30. După
unele menţiuni de scutiri însă, întîlnite în daniHe făcute boierilor, putem
presupune că asemenea dare exista încă din

vremea d'omnilor munteni.

Astfel, un hrisov ali. lui Mii'Icea cel Bătrîn conţine însemnarea "să se odih

neasc ă ei de dijmă de oi şi de vămuituil. porcilor. . . 31) " .
D i n multiplele obligaţii î n natură,

muncă

şi

bani,

prestate

către

curţille feudale, în perioada următoare, vom nota pe cele legate de creşte
rea oilor. Intre anii

1 560-1570 fiecar-e sat dădea anual cîte 2-6 ocale de

unt32• Zeciuala se lua şi din oi, după . cum se plîng iobagii din Viştea de

Sus : "primăvara cînd e vremea dijmei mieilor nu nH lua cum am avut
obiceiuil

pînă

acum. . .

şi

toamna

cînd

îi

noatiriă

atunci

sîntem

si

Hţi să-iJ. dăm . . . şi atuoci berbecuţull nu-l ia fără caută să fie o mială fru27 Ştefan Meteş, op. cit., p. 277-346 .
Ibidem, p. LXXXIV.
29 Ibidem.
30 D. Prodan, op. cit., vol. 1, p. 289 ,
3 1 Ibidem.
32 Ştefan Meteş, Viaţa agrară, economică a Românilor din Ardeal şi Ungaria,
Bucureşti 1921, p. 249.

28
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1623 întîlnim obll igaţia ca păminturill e cetăţii să fie

gunoite timp d e două săptămîni ou cîte

500 de

oi, iar de la

stîniile din

munţi să se ia, pe seama caste1anului swprem al cetăţii, cite doi caşi mari
.
sau 48 fonţi de brînză, iar mai tîrziu cîte trei florini:v.. Converti rea trep
tattă în bani a acestor obligaţii e atestată şi de urbalriul oraşului Făgăraş

1 758, care menţionează că anuall. se i a de la turme în total
oO 000 de capete - suma de 125 iilorini renani35 •

d in anul

cam

Practicarea păstorituilui a contribui t printre altele şi la apariţia şi
dezvoltarea unor meşteşugur i şi industrii ţărăneşti în zonă. In afara in
dustriei oasnice, prelucmrea unor importante cantităţi de lînă se făcea cu
ajutorul instalaţiilor tehnice mînate dP ap!i. exi5tente aid în număr mare.
Intre anii

1 7 2 1-1722 in tot districtul sint conscrise 66 pive şi un număr

mare de dirst e şi vîltori, care ingroşau straie, bubouri (sarici), pănură
pentru zeghi şi cioareci.
Fiecare sa t avea cojocari , pielar i şi tăbăcari . Cei mai de seamă erau
consideraţi t ăbăcarii din Făgăraş, constituiţi Î!Jl breaslă cu statut aprobat

la 28 martie 1 643 de către Gh. Rakoczy I, precum şi cei din Beclean, Ar
paşul de Sus, Cîrţişoara şi Ileni36 .

•

•

Transhumanţa pastorală, fenomen cunoscut în satele din sudul Tran

silvaniei încă din feudalismul timpuriu37 a fos t prezentă şi in păstoritul
făgărăşan. ProprietăţiJe asupra unor munţi în Ţa�:1 Românească, vecină
tatea graniţei oficiale, precum şi existenţa numeroaselor trecători , au fă
cu t ca mînarea turmelor pe păşunirre alpine ale Ţării Româneşti să consti
tuie o obişnuinţă a localnidlor.
In

1 632 de piildă, Cetatea Făgăraşului şi curţile din Porumboou l de

Jos şi C ornana de Jos aveau împreună aproape

27 000 de oi pe5te munţi37,

înregistrate şi d e vătafii de plai din Făgă:raş39• Se întîlnesc şi iobagi fiscali
33 Ibidem, p. 276.

:V. Al. Bărbat, OP. cit., p . 34.

35 Ştefan Meteş, Situaţia economică . . p. LXXXIV.
36 I bidem, p. CII.
37 P. P. Panaitescu, Mircea cel Bătrîn, Edit. Casa Şcoalelor, Buc�reşti, 1944,
.

P. 88.

38 Ştefan Meteş, Păstorii ardeleni din Principatele Române, Arad, 1925, p. 18.

39

Al. Bărbat. op. cit., p. 46.
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oare aveau oi mai m�te şi pe care le ţineau la iernat in Ţara Românească.
"Aceştia fa:c cîştiguri bune şi se hăzuiesc" , după cum menţionează un ur

bariu al

comunei Berivon Mari"0•

La inceputull sec. al XVI II-lea fenomenul transhumanţei ia amploa
re. Astfel, in anul 1 726 trec in Ţara Românească din toată Ţara Făgăraşu
lui 50 000 de oi şi 3 000 vite mari" 1 • La acestea s-ar mai putea adăuga şi
all t e informaţii oare atestă rolul impo'l'tant

al păstoritului transhumant

locail.
Totuşi, in comparaţie cu zonele similare din sudul Transilvaniei, cum
sint Mărginimea Sibiului, Săcelele, Branul, C ovas na şi Breţcu, intensitatea
fenomenului :transhumanţei in Ţara Făgăraşului este mult mai mică. In
ti mp ce in prima jumătate a sec. al XVIII, numai din Ţaoo Birsei treceau
Carpaţii peste 500 000 de oi"2, Făgăraşwl

inregistra doar cifra de 50 000.

Pentru aceasta, se pare, realităţill.e actuale etnografice şi de cultură spi
rituală ale zonei sint relativ sărace in relevarea unei vieţi pastorale dez
voltate in trecut. Păsto11ii făgărăşeni au fost mai mult paznicii vetrelor lor,
menţinîndu-şi poz>iţii!le eoonomice prin gospodăriile lor autarhice"3•
Concluzionind, caracteristica principală a păstoritului local intre se
colele XIV-XVIII este dată de pendularea ciclică cu turmele între gospo
dărie, păşunea din hotarul satelor şi stini1e din munţi. T,ranshumanţa ră
mîne totuşi un fenomen sporadk, care va dispare treptat la sfîrşitul seco
lului XIX şi inceputul celui de-al XX-lea.

taO Ibidem, p. 44.

U Bujor Surdu, Urbariile Donaeniului Fă.giiraş, in Revista Arhivele nr. 2, Bucu
reşti, 1958, P. 238.
42 C. Popescu, Construcţiile pastorale din munţii Bn1nu!ui, in Cibinium, Sibiu,
1973.
O Al. Bărbat, op. cit., p. 44.
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DIE SCHAFZUCHT IM FOGARASCHER LAND
IM 14.-18. -.JAHRHUNDERT
(ZUSAMMENFASSUNG)
Auf Grund eines reichen Quellenmaterials, das er in Archiven und in
der einschHi.gigen Faohliteratur gefunden hat, schilldert der Verfasser
einige Kennzeichen der historischen Entwicklung der Schafzucht im Fo
garascher Land im 14.-1 8. Jahrhundert.

Es werden Aspekte betreffend die Weiden und die Benlitzung der
Gebirgsalmen beschrieben, sowie die Anzahl der Schafe und die lokalen
Abgaben der Hirten angeflihrt. Der Verfasser versucht, Schlussfolgerungen
liber die Art und Charakteristik der Schafzucht in diesem Landesteil zu
ziehen.
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DATE ETNOGRAFICE PVŢIN CUNOSCUTE PRIVIND SATELE
BRANENE INTR-O PUBLICITATE DIN ANUL 1908

de OLIVIA MORARU

trecute şi pre
zen te , fac CUnOS'CUt e O Serie de aspecte ale Cu ltu rii materiale Şi spiritU
ale create de - a lungul vremurilor, de locuitorii satelor brănene.
La baza lor stau, rezultatele cercetărilor directe pe teren şi, de
sigur, consu�tarea bibli ograf i ei de special itat e, referitoare la aceas tă zonă
etnografică din Ţara Bîrsei.
Publicaţia care face însă obiectu l studiului nostru, puţin cunoscută
cercetătorilor etnografi, a fos t păstrată ca un rar exemplar, de unul din
descendenţii autorului. Este cu atît mai valoroasă cu cît aceasta se referă
la dece n ii l e de mijloc ale secolului al XIX-lea şi la inceputul celui de al
XX-lea, perioade pentru care terenul nu mai oferă cercetătorului plura
litatea de mesaje sem nifi can te , aşa cum se desprind din conţinutul
a cesteia .
Inainte de a trece la datele etnografice puţin cunoscute, transmise
de Iosif Puşcariu prin cartea " Povestiri de-ale lui Moş Barbă-Albă", ti
părită în anul 1909 la Braşov, considerăm necesară o scurtă i ncursiune
în bi ogra fi a aceluia care poate fi consid erat p ri m u l etnogr af localnic a1
satelor brănene.
Iosif Puşcariu s-a născut la 1 1 decembrie 1 835 în comuna Sohodol
Bran, în numeroasa familie a preotu1lui I on Leonte Puşcariu. Pasiunea
scrisului o moşteneşte de la buni·cul său Bucur Pu şcariu 1 , de la care au
rămas mai multe manuscrise în litere ·chirilice şi latine printre care amin
tim : .,Sinaxarul bisericii ortodoxe" scris în anii 1 786-1 789, lega t în
piele, cuprinzînd 156 file. Manu�crisul se află în prezent în arhiva mu
zetilui bisericii Sf. Nico l ae 'din Scheii Braşovului.
Publicaţiile unor cercetători etnografi din generaţiile

.

.

1 Familia brăneană Puşcariu apare iniţial sub numele de Puşcaşu.
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Cel ca re i-a sădit însă sentimentul preţuirii tradiţiilor poporului, a
vieţii satului natail, a fost tatăl său, al cărui merit este acela de a fi fost
primul

culegător

de versuri

populare,

debarasîndu--se prin aceasta de

stricta preocupare a însemnărmor cu caracter religios. De la Ion Leonte
P�cariu ne-au rămas în manuscris versurile populare spuse de "credin
cerii" (peţitorii) ce umblau la peţit, într-un limbaj specific. Aceste ver
suri fac referiri nu numai la obiceiurile legate de nuntă, la ocupaţia păs
toritului, la tehnica industriei casnice textile, ci şi la pregătirea şi cunoş
tinţele de limbă slavonă şi latină ale cărturarului, prin acea formulă de
la sfîrşitul manuscrisului ,.pisah ego moj greaşnîi". Leonte Popovici ot
Bran, Sohodol, anno

17882•

Iosif Puşcariu, al şaselea fiu al lui Ion Leonte Puşcariu, incepe să
înveţe scrisul şi cititul la vîrsta de

9 ani în şcoala din satul natal, pen
1 847 să treacă la şcoala românească din Braşov in clasa

tru ca în anul

a Il-a, avindu-1 coleg şi pe Titu Maiorescu. Inchizîndu-se şcolile in pri
măvara

anului

1 849, d in cauza

evenimentelor

timpul revoluţiei,

din

pleacă împreună cu părinţii sa1 la Rucăr, unde pînă în toamna anului

1 850

angajează aa băi�a�t de prăvălie reluindru-şi stud!iiile la Liceul

se

Luteran din Braşov�.
Clasele

5-8 le termină la gimnaziul din Sibiu, iar la îndemnul

fratelui său mai mare Ioan, se înscrie la Academia de Drept din S�biu.
In timpul studenţiei sale, la Sibiu, Iosif Puşcariu redactează foaia
u m oristică "Calicul", mult apreciată de publicul sibian 4•
Terminind Academia de Drepturi, între anii

186 1-1867 ocupă di

ferite funcţii, ca pretor în cercul Veneţia din comitatul Făgăraşului, jude
cător la Făgăraş şi j udecător in cercul Bran. In 1 867 se stabileşte în
Braşov

unde

profesează

avocatura,

îndeplinind între

timp mai

multe

funcţii publice : membru în Consiliul Municipal, membru şi apoi pre
şedinte al Eforiei şcoli1or române din Braşov. Aici s-a remarcat şi printr-o
activitate pe tărîm cultural redactînd între

anii

1875-1 877 cea dintîi

foaie politico-umoristică din Braşov, "Cocoşul Roşu". Din
2

1788"'.

cauza

nenu-

"Am scris eu mult păcătosul Leonte Popovici din Bran, Sohodol, in anul

Se semnează Popovici după moda vremii, pătrunsă şi aici probabil din

Banat.

3 I.

Puşcariu,

"Preoţii

cărturari

din

comuna

Sohodol-Bran"

-

biografie,

manuscris.
pag.

4

Ion

286.

Breezu

"Povestitori

ardeleni

şi

bănăţeni

pină
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rnăratelor note satirice ţintite spre guvernul maghiar, revista a fost in
terzisă in cel de al treilea an de apariţie 5•
Sumarele date biografice le completăm cu un portret : " Iosif
canu

<1

Puş

fost un fiu vrednic al comunei Sohodol, �n bun sfătuitor ş1 ap�

rător al intereselor obşteşti şi al multor concetăţeni sohodoleni şi brăneni
din vremea sa" 6•
Incepind cu anul

1 898 Iosif Puşcariu îşi aşterne pe hirtie amintirile,

cu scopul de a face cunoscut, aşa cum însuşi o spune în prefaţă : "Traiul
simplu, patriarhal şi de multe ori plin de poiezie a vremilor cînd m-am
născut eu să stinge pe zi ce

merge. In

ceşti 50 de ani în urmă s-au

schimbat şi pe la noi atitea, incit nepoţii noştri au ajuns să nid nu-şi
poată inchipui stările dinainte cu o jumătate .de veac". Şi in continuare
spune : "Le-am p ovestit tuturor acelora, cărora li-e drag trecutul neamu
lui lor. Mai ales viaţa şi referinţele din Bran, a locului unde m-am năs
cut şi la care cu drag mă întorc totdeauna, sint povestite aici aşa cum
l-a tăiat capul pe un bătrîn care nu a avut niciodată pretenţia să fie
autor"7•
De remarcat este faptul ca m expunerea materialului atît de docu
mentat şi ampl u exemplificat, autorul a urmat un plan logic şi analitic.
Prima parte

a cărţii CUIPrinde date autobiografice,

iar a

doua, preţioase

informaţii de etnografie şi folclor privind aşezările brănene.
Intuind interesul deosebit ce-l prezintă arhitectura ţărănească pen
tru cunoaşterea culturii materiale populare, autorul face o anumită des
criere a locuinţei "coHbaşilor", in baza căreia se pot trage concluzii cu
privire la tipul cel mai vechi
Referirile la casa veche de

de locuinţă

d in această zonă muntoasă.

120 de ani cu "văletul" incrustat in grindă

ne conduc la cunoaşterea condiţiilor economice şi de viaţă socială din
acea perioadă. "Casa care poate fi privită drept tip al caselor brănene era
clădită din material moale, adică din bîrne de molift, l ucrate cu multă
măiestrie şi cioplită in patru muchi una ca alta. Casa forma un oblong,
avea trei încăperi şi un ce}ar. Intrai in tindă şi din tindă intrai in odaia
d inainte . .Tot din tindă intrai intr-o odaie mai mică, în stînga unde şe
deau şi dormeau oamenii iarn.a"8.
5 C. Diaeonorich "Em:iclopedia Română" Sibiu 1 904, tom. IU .

6 A. I. Puşcariu, "Biografia lui Iosif Puşcariu" Biblioteca Municipală Braşov,
fond Puşcariu, manuscris.
7 I. Puşcariu ,.Povestiri de-ale lui Moş Barbă-Albă"; Braşov, 1909 partea
I-a pag. I.
8 1. Puşcariu "Povestiri de-ale lui Moş Barbă-Albă", Braşov, 1909 partea
II-a pag. 10.
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Locuitorii· aşezărilor

brănene.

trăind

într-un

ţinut acoperit de

imense păduri şi-au construit adăposturile şi în primul rînd oasele din
lemn în tehnica pe care Ioan Puşcariu astfel o menţionează : "Casa după
ce se încopcia şi se acoperea cu şindrilă se împăna mai întîi cu pene de
lemn de stejar . . . care se băteau în bîrnele de brad pe dinăuntru şi pe
dinafară la depărtare una de alta de 1/2-1 cm .

Intre aceste pen e se

arunca lut pînă se acopereau penele. După ce se usca şi se crepa puţin
lutu l , se da încă o spoială de lut şi după aceea se văruia alb pe dinăun
tru _şi dinafară. Astfel îşi făceau oamenii casele, care ţineau pînă la 1 50
de ani şi era totdeauna cald în ele" 9.
Din

prezentarea

interioru�ui

casei, a dispunerii mobi.Jierului

din

fiecare încăpere în parte, se constată că J.a sfîrşitul sec. al XVIII-lea şi
începuturile celui următor se utiliza în

mobilarea interioarelor piese

confecţionate din lemn "văpsit cu fel de fel de flori", cum era renumita
ladă de zestre, de Braşov, unghierul, cuierul cu provaz, laviţa acoperită
cu zăvadă, şi mobilier din lemn cu decor incizat. Decorul interiorului era
completat cu produsele industriei casnice textile : păritare, zăvade, şter
gare de borangic, de in şi bumbac. Mai aflăm că în perioada descrisă,
pătrunseseră şi în această subzonă icoanele pe sticlă produse de meşterii
iconari de la Nicula, a căror artă este preluată şi de către cei din Scheii
Braşovului.
Cuptorul

de cărămidă

sau "căhăli",

care cuprindea un sfert din

interiorul camerei unde era instalat, servea şi ca loc de dormit, avînd
vatra deschisă. Imaginea· acestui

interior de casă din Bran denotă nu

numai preocuparea pentru aspectul decorativ, pentru o compoziţie ar
monioasă, ci şi pentru utilizarea practică, fa pt evidenţiat prin însăşi pla
sarea după o

anumită schemă a pieselor cu

funcţii utilitare

(lada de

zestre, unghierul, laviţa, patu1, soba din căhăli).
Datorită mediu�ui natural înconjurător, a condiţiilor socia[e, carac
terul

construcţii!1or

d�

produce

a

varietăţii

anex,e

bunuri

funcţiilor

din

pentru
acestora,

rarea lor. Cu enumerarea

sub:z;ona

Branului,

este

întreţinerea fami[iei
a

necesităţilor

cît

o
şi

expresie

a

pentru apă

gospodarului brănean,

şi descrierea construcţii1lor

anexe, în ordinea

legării de casă, (graj dul pentru viţei, oi şi capre), supolatra şura cu cele
2- grajduri, cleviceriul) autorul încheie prezentarea gospodăriei brănene
cun oscută în l iteratura de special itate sub denumirea de gospodărie cu
_
9 I. Puşcariu
I I-a pag. 1 1 .

Poveşti de-ale lui Moş Barbă-Albă,

Braşov,
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ocol întărit 10 sau cu curte închisă 1 1 astfel : "casele acestea a u aspectul
unui castel, în care se închideau noaptea să fie păziţi oamenii şi vitele
de invaziuni vrăşmaşe şi de lupi " 12 •
De f'apt, în general, funcţia economică a acestui "vechi tip de gos
podărie cu curte închisă şi întărită, a corespuns necesităţilor izvorîte din
interferenţa unor ocupaţii tradiţionale practicate ca surse materiale
complimentare, în formele spedHce de valorificare, înlesnite de mediul
geografic al zonelor muntoase şi forestiere : păstoritul (îndeosebi de
pendulare dublă), agricultura (de munte), pădurăritul, vînătoarea, albi
năritul, pe scuitul13.
Pe fundul temei ob!i.te�uri:lor 1legart;e de nuntă, sînt :tlraltlate sub toate
aspectele, ocupaţiile şi meşteşugurile practicate de locuitorii satelor
brănene.
Păstoritul fiind tratat, aşa cum ne este cunoscut în literatura de
specialitate ne oprim doar asupra obiceiului leg·at de tunsul oilor, mai
puţin cunoscut. "Tunsul oilor în Bran era ca culesul viilor la Dealul
Mare, timpul în care se fă,ceau chefurile cele mari. Lăutarii mergeau de
l a o tîrlă la ceaJlaltă. Ciobanii făceau sara focuri, bărbaţii oieri şi bătrînii
chefuiau sara le cîrşmă sau la un loc unde se tundeau oile. Femeile îm
brăcate în vesminte de sărbăltoare să zbencuiau cu bărbaţii. Cheful ţinea
5--6 zile pină se isprăvea tunsul. După tuns, ciobanii se suiau cu oile l a
munte şi se aşezau la munte"H.
Pe lîngă păzitul şi mulsul oilor ciobanii brăneni mai practicau şi
diferite î ndeletniciri ca: cioplitul măiestrit al lingurilor de lemn de j epi,
"împestriţitul" bîtelor din Iernii!. de corn sau al furcilor de tors destinate
fetelor sau nevestelor, cu confecţionarea căpestrelor, bicelor din piele,
a nojiţelor din păr de cal, a frîelor. Toate aceste obiecte făceau parte
din inventarul obligatoriu al ciobanului în momentul prezentării ca gi
nere, în faţa miresei.
Nunta, cu obiceiurile legate de acest eveniment, fiind însă motivul
principal al abordării temelor de etnografie, şi artă populară, vom insista
şi · noi mai mult asupra ei.
10 Arta Populară Românească (red. resp. Florea Bobu Florescu, Paul Pe
trescu), Bucureşti, 1969, pag, 164.
1 1 N. Nunăre, Studiul gospodăriei ţărăneşti cu curte închisă în Cumidava III
Braşov 1969.
12 1. Puşcariu op. cit. partea II-a pag. 12
13 N. Dunăre op. cit. pag. 509
14 I. Puşcariu op. cit. partea II-a pag. 24-25.
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Importanţa acestui eveniment reese din îns�i perioada

de 5-6

zile în care se desfăşura u toate etapele.
Referindu-se la port aflăm că ginerele era pieptănat, ras pe frunte,
cu pletele lungi pe spate aşa cum de altfel purtau părul bărbaţii din
aproape toate localităţile Ţării Bîrsei. "La şerpariu nou roşiu, cu zăngă
neile, cu teaca cu cuţite şi furculiţă, . . . el avea o ploscă nouă mai mare
ca a miresei, în mînă, plină tot cu rachi u cu miere" 15• Mireasa sta alături
de el, în faţa preotului, îmbrăcată în vestminte de sărbătoare, ţinând în
braţe un buchet mare de flori "'impănat cu cetină", 81Stfe1 î nctt foarte
puţin i se vedea:u ochii.
După întrebările de rigoare, adresate de preot în legătură cu scopul
vizitei, la care răspundea , .vornicelul", se trecea la oficierea logodnei,
urmată

imediat de

întocmirea foii_ de zestre,

ati t · a mirelui

cît şi a

miresei.

LogOidina :fiiind încheiată, mdoul ospăţ ce va avea iloc în casa preotuiui,
cu merindele aduse de oaspeţi, urma petrecerea de logodnă, ce avea loc

în ca:sa mirelui, unde de fapt, erau aşteptaţi de chemători şi lăutari.
Festivităţile, cu toate obiceiurile legate de actul căsătoriei începeau
aproximativ la 3 săptămîni după logodnă, vineri după amiază. Simbăta
fiind ziua pentru invitaţii, grupul de 1 6-20 chemători, format din băr
baţi, rude sau prieteni a�propiaţi, plecau, călări cu cîte o

ploscă in mină,

pe la casele celor care urmau să participe la nuntă. Intre timp se pregă
teau mîncărurile pentru ospăţ.
Duminecă dimineaţă începea gătitul miresei, în cel<arul luminat de

elite 3-4 lumînări din ceară de albine, obţinute în casă.
După ce mireasa s� spăla cu aşa numitul săpun de cocoşiu (cocos)
se încălţa cu cismele roşii, se îmlbrălea cu ia ţesută de ea din pînză de
bumlb amestecată cu borangic all e cărei mineci aveau o lungime de 2 m,
răsucindu-le pe mină pentru a
cu briul roşu lart de

20

cm,

deveni

mai scurte. Peste ie se încingea

apoi punea fată iar peste fată se lega cu

brăciile, ţesute din lină. Un adevărat ceremonia! sărbătoresc oonsttituia
pieptănatul părului miresei, de către o femeie pricepută sau chiar de

naşă.

Ou

ajutaruil

1Ul11'll i frus, .se ;trasa pe

mij1looull capullui

o călrelre, des

părţind părul în două părţi egale. Părul adus în spate, se împletea in
două cosiţe, apoi se "împăna" cu tot felul de flori. naturale atunci clnd
sezonul o permiltea, artificiale iarna. C apul se împodobea cu o "bortă"
(cunună) de argint suflată ou aur, iar la

15 I. Puşcariu

git

se punea sa1ba de

op. cit. partea II-a pag. 19.
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sif�mţi de argint, intercalaţi cu iC'l.l5a ri de 5 sfanţi, care atîrnau în mai
multe

rinduri pe pi ept .

argint, aramă) din

Prin numărul

care erau făcute,

prin

monedelor,
salba avea

metalu l

(aur,

rostul să sublinieze

starea materială a pu:rtătoarei.
O caţ,aveică din piele aibă de m'iel. fără mineci lungă pînă la ge
nunchi, sau un pieptar scurt,

tot

fără mineci, ambele piese br od a te d e

cojocarii din Eran, completau costumul miresei, a cărui strălucire deco
rativă era determinată de dt11blul său rol funcţional : practic şi decorativ.
Astfel gătită, mireasa rămînea în celar, pînă la sosirea mirewui în

numele căruia vornli.CU!l rostea cererea, în versuri :
"Noi amîndoi

Ageri la minte

"aceşti doi

Buni de cuvinte,

Mici de stat

Ne-a ales

Buni de stat

Şi ne-a trimes

Mici de statură

Căprioara s-o căutăm

Buni de gură

Şi de ştire iuţi să-i dăm".

Răspunsul

dat

fiind

de vornicul

miresei

tot în versuri,

mireasa

însoţită de nună ieşea din casă şi întregul alai se îndrepta spre biserică

in chiuiturile nuntaşillo r. Osipăţurr se ţinea
se

j uca

de

preferinţă

"moiceanca",

în

casa mirelui

,,chindia",

timp în

"sârba" ,

care

"brîul"

şi

" chipărata" .
Luni, fi ind numită ziua "terfelor",

femeile duceau după

":savonul" 16 şi lada cu zestre a miresei la casa mirelui, unde, în

amiază
cintecul

lăutarilor se continua nunta pînă spre miezul nopţii. Ospăţul se relua şi
în zilele următoare astfel : "marţi merg în calea mare, adică merg la pă
rinţii mirelui, mieocuri merg

în

callea mică, la

părinţii

fetei. Joi convin

cu toţii la năn8Şill l care asemenea îi ospătează" 17 , pînă noaptea cînd se

tennină

nunta.

Pornind de la complexitatea unui bogat materhlll faptic neoonsem

nat pînă l a acea dată încă, în l iteratură,

autorul

a reuşit să ne transmită

tabloul veridic al specificului satelor brănene la o anumită epocă dată,
tablou completat in zilele noastre

prin rezultatul

cereetărilor.

Valoarea cărţii lui Iosif Puşcariu este deose�bit de importantă prin
amănuntele documentare transmise puUnd fi considerată ca prima mo

nografie etnografică a sart;e1or brănene.
16 "Savon", brăcii pentru infăşatul copilului.

17 1. Puşcariu op. cit. pag. 39

- 40.
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WENIG BEKANNTE VOLKSKUNDLICHE ANGABEN UBER Dffi
DORFER BEI BRAN: (TORZBURG) IN EINEM DRUCK AUS DEM
JAHRE 1909
(ZUSAMMENFASSUNG)
Van dem Buch "Povestiri de-ale lui Moş Barbă-Albă" (Erzahlungen
des Alten Weissbart), das von Iosif Puşcariu im Jahre

1 909 in Braşov

(Kronstadt) gedruckt wurde, wird heute ein Exemplar von den Nachkom
men des Verfassers als grosse Seltenheit aufbewahrt.
Die volkskundlichen Angagen dieses Buches beziehen sich auf das
Ende des 1 8 , und den Beginn des

1 9 . Jahrhunderts.

Aus den biographischen Angaben des ersten Teiles des Buches geht
hervor, dass Iosif Puşcariu im Dezember 1 8 35 in Sohodol-Bran in der
kinderreichen Familie des Pfarrers Ion Leonte Puşcariu geboren wurde.
Van seinem Grossvater, von dem sich mehrere Handschriften mit
kyrillischen und lateinischen Buchstaben erhalten haben, eregte Iosif Puş
cariu die Liebe zum Schreiben, wahrend er von seinem Vater das Gefiihl
fiir Volksiiberlieferungen mitbekam.
Aus

dem Bestreben

heraus,

seinem Nachkommen

"das

einfache

patriarchalische und oft poesievolle Leben frilherer Zeiten" bekannt zu
machen, begann er in seinem siebenten Lebensjahrzehnt seine Erinnerun
gen niederzuschreiben.
In dem zweiten Teil des Bandes sind wertvolle, bisher unausgewer
tete volkskundliche Daten

liber

die

Dorfer

bei

Bran

enthalten.

Die

volkskundlichen Aspekte werden in ihrer gegenseitigen Abhangigkeit zu
den wirtschaftlichen Bedingungen, zum gesellshaftlichen Leben und zur
natilrlichen Umwelt beschrieben.
So ist das Ti:irzburger Gehi:ift, das mit seinen Nebengebauden einen
befestigten Hof bildet, eine Folge der bewaldeten Gebirgsgegend und der
wirtschaftlichen Funktionen, die sich aus dem Nebeneinanderbestehen
mehrerer althergebrachter Beschaftigungszweige wie Viehzucht, Ackerbau.
Waldwirtschaft und Jagd ergeben.
Anhand der Hochzeitsbrauche

werden

die

Beschaftigungen,

die

Gewerbe sowie die Volkstrachten ausfiihrlich beschrieben. Betreffend die
Volkstracht werden alte, inzwischen verschwundene Bestandteile dersel-
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ben erwăhnt, wie z.B. ein Trachtenhemd, die Kopfbedeckungen sowie die
Haartrach bei Mănnern und Frauen, der Schmuck und die Brauttracht
wăhrend der verschiedenen Etappen der Hochzeitsfeier.
So hat Iosif Puşcariu, ausgehend von einem reichen und vielseiti
gen Tatsachenmaterial ein wahrheitsgetreues Bild der Vol.kskunde seiner
Zeit aus den Dorfern bei Bran ilbermittelt. Dank der vielen-dokumen
tarischen Einzelheiten wird dies Buch zur ersten vol.kskundlichen Mono
graphie der Dorfer bei Bran.
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PODOABE MmJEVALE, OPERE ALE ARGINATRILOR BRAŞOVENI
de MINERVA NISTOR

Posibilitatea de a purta veşminte bogat ornamentate cu podoabe
costisitoare de argint aurit şi pietre scumpe, influenţate, chiar dependen
te de moda apuseană, se remarcă de timpuriu in costumul orăşenesc din
Transilvania. Această dependenţă a durat p!nă la 1 526 (lupta de la Mo
hacs) cind Transilvania este izolată de moda apuseană pentru o perioadă
lungă de timpt.
Podoabele la care ne vom referi (fig. 1 , 2, 5), ca de altfel podoabele
medievale săseşti in general : paftaua (Heftel), briul (Spangengi.irtel) şi
acul de prins marama (Bockelung), sint răspîndite şi in această zonă ca par
te integrantă a costumului popular săsesc, concomitent cu creşterea bună
stării, rezultat al dezvoltării meşteşugurilor şi comerţului. Documente şi re
prezentări iconografice braşovene atestă includerea acestor podoabe ln
costumul naţional al patricienilor şi soţiilor de meşteri braşoveni. Pe ta
bloul original aflat la parohia Bisericii Negre din Braşov, datat 1 644, este
reprezentată Margarethe Forgats, soţia preotului de la această biserică,
Petrus Mederus, cu podoabe caracteristice2 (fig. 1 ). Pe o acuarelă din se
colul al XVIII-lea, este reprezentată o cizmăreasă din Braşov cu podoabe
similare (originalul la Muzeul Brukenthal din Sibiu, fig. 2).
Paftaua, briul şi acul de prins marama, au fost podoabele utilizate şi
de femeile instărite din Braşov, pină tirziu in secolul al XVIII-lea, cind
ş-i -au schimbat portul, după moda timpului, cu cel apusean (franţuzesc).
1 Iulius Bielz, Portul popular al saşilor din Transilvania, Bucureşti, 1956, p.
9, (fig. 1 este reprodusă din această lucrare, p. 9).
2 Emil Sigerus, Das Heftel, Kalender Sieben burger Volksfreundes, Sibiu, 1910,
p. 94 ; Anamaria Haldner, Cîteva probleme în legătură cu podoabele săseşti medie
vale, în, Studii şi comunicări, voi. 13, Muzeul Brukenthal, 1817 - 1967, Sibiu, 1967,
p. 24.
15 °
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Podoabele sint răspîndite şi la ţară, mai simplificate, unde se men
ţin din generaţie in generaţie, pînă astăzi. Ele vor fi integrate portului
popular săsesc, care s-a dezvoltat preluind formele moştenite din trecut
şi cele incluse din moda orăşenească, transformată pe parcurs.
I n registrul de decese, moşteniri etc., din anii 1 570 - 1 602, de la pa
rohia evanghelică Cristian - Braşov sint menţionate printre altele şi po
doabele care ornamentau costumul ţărănesc din localitate ca : paftaua de
forma f.lorii -de grtu, prluL negru d� catifea, cu 1 - 9 agrafe de argint ·ase-' :
mănător brîului nostru din pl. XII B, briul roman cu 1 1 butoni de argint
şi briul roman brodat (Gi.irtelborten) cu 5 - 7 - 9 butoni argintaţi sau au
riţi. Marama "Haaptti.iecher" (văl, simplu sau dublu) lungă de 2 coţi, era
prinsă cu ace colorate. Din acest registru reiese (contrar afirmaţiilor unor
cercetători) că podoabele se generalizează la ţară, mult inaintea dispariţiei
lor la oraş�.
In decursul anilor, prin contactele perm11nente, se resimt, cum era
şi firesc, influenţe reciproce in costumul naţional ca de exemplu in zona '
Tirnavelor şi Ţării Birsei (de care ne ocupăm), indeosebi in aceasta din
urmă, mult mai avansată din punct de vedere economic. Astfel· şi podoabele săseşti vor .fi preluate şi incluse in componenţa costumului popular
secuiesc, ceangăiesc şi românesc4 •
Ne vom ocupa. de citeva piese de port sau componente ale acestora,
incepind cu paftaua, cea mai caracteristică dintre podoabele săseşti. Ea
are in Transilvania o istorie de secole, provenită din fibula rotundă ger
manică (Heftel) (secolul al XI-lea)5• Deşi. preluatf aici in perioade in care
in alte ţări ale Europei (Germania) nu mai era demult purtată ea se ge
neralizează fără modificări esenţiale, cu toate transformările prin care a
trecut in perioada goticului şi a Renaşterii6• I ncă din prima jumătate a se- .
calului al XVI-lea, in colecţia de izvoare a oraşuloi Braşov sint menţionate
testamentar donaţii de paftale. Astfel, in inventarul de succesiune al lui
Granen Els din Braşov (1 527), este amintită şi o pafta, iar in 1 529 este
amintită soţia lui Georg Gras, care dăruieşte o pafta bisericii evanghelice
din Braşov7• După reforma religioasă a saşilor din Transilvania, reforp1- ă
·

3 Ernst Rothbii.cher Spangengilrtel altes Bauernstilck, in .,Karpaten Rundschau",
nr. 2/14 Ianuarie 1972.
4 Victor Roth, Kunstdenkmăler aus den săchsischenkirchen Siebenbilrgens 1.
Goldschmiedearbeiten, 1922 ; I. Bielz, op. cit., p. 33 ; Candid Muşlea, Istoria Bisericii
Sf. Nicolae din Scheii Braşovului, vol. I, Braşov, 1943, p. 41.
5 I. Bielz, Portul popular al saşilor din Transilvania, Buc. 1957 p. 9 ; Idem, Arta
aurarilor saşi din Transilvania, p. 33.
6 Anamaria Haldner, op.. cit., p. 23.
7 Ibidem, p. 28.
·
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la 1550 devine lege prin votul Universităţii Săseşti, paftaua a con
stituit podoaba permanentă a femeilor· burgheze, pînă cind portul lor s-a
schimbat sub influenţa modei apusene. Ea a fost răspîndită şi la ţară unde
·se păstrează şi astăzi cu sfinţenie, purtată de fetiţe la sărbătoarea majo
ratului8. ·
care

. In general, paftalele au fost· executate la inceput din argint aurit,
pentru ca in secolul al XIX-lea · să fie presate (din alamă), fiind purtate
indeosebi de fetele de ceangăi din Săcele (care le-au preluat de la saşi)9•
A doua piesă componentă a podoabei medievale săseşti, supusă şi ea
la inceputurile ei influenţelor venite din apus, este briul, generalizat in
Transilvania inainte de 1 526, perioada dependenţei de moda germană10•
Majoritatea exemplarelor de care ne ocupăm aparţin secolelor
XVII - XVIII, respectiv stilului epocii (baroc) şi sint executate de meşteri
argintari in tehnici felurite : turnare, cizelare, s'au in repousse. Pentru
�tanţarea lor şi in general a obiectelor de argint şi de aur, erau intrebuin.:.
ţate poansoane (ca ac�lea aflate in colecţia muzeului - pl. 1 a) .
Ornamentarea cheotoB:relor (paftalelor) briielor, era extrem de di
.
versă, cum reiese şi de pe cele peste 20 de prototipuri (pl. 1 b) aflate la
muzeul nostru, confecţionate din cupru in tehnica bombajului. După va
riefatea modeielor reiese că meŞterii confecţionau matriţele la comandă
după gustul clientului. Deşi nuanţa barocă se regăseşte la majoritatea
briieior, . avind toate o decoraţie vegetală încărcată (flori de lalea, bujori
etc.), au totuşi citeva individualităţi perfect distincte.
In colecţia muzeului se află şi brîie mici pentru fetiţe, confecţionate
din alamă argintată şi sticlă colorată, avindu-se probabil in vedere că in
scurt timp rămîneau mici, sau puteau fi mai . uşor pierdute. Comenzile
fiind reduse şi materialul de proastă calitate, pentru meşter nu era ren
tabilă confecţionarea de matriţe speciale, cu motive adaptate stilului epocii.
De aceea el folosea şi modele mai simple· cum ar fi nituirea ornamentului
dorit, cu poansoane pe o foaie subţire de metal (alamă, pl. la).
După funcţionalitatea briielor, aşa cum reiese şi din lucrările de spe
ci�litate, distingem trei varia�te a:le acestora : 1 ) brîie ce se fixau pe talie
marcind-o; inchizindu-se in două cîrlige lipite � a capetele paftalelor, majo
ritaiea fiind pr'otome de şarpe (semne simbolice, fig. 1) ; 2) brîie la care

•

..

8 1. Bielz, Portul popular al sa�ilor din Transilvania,
9 E. Sigerus,: op. cit;, p, �5.

10

p. 10.

1. Bielz, op. cit., p. 9.
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cele două paftale prinse in cîrlige atîrnau sub talie (fig.

5)

şi ultima vari

antă (3) la care dimensiunile mari ale briului permiteau trecerea pafta
lelor una lîngă cealaltă (fig. 3).
Briul a fost inclus şi in componenţa costumului popular ceangăiesc
şi românesc in timp ce paftaua a fost preluată numai de ceangăii din Să
cele 11 (fig. 4). Femeile ceangăilor "La mijloc purtau brîie de argint pro
curate de la meşterii braşoveni" .. Aceeaşi influenţă o intilnim şi in portul
de sărbătoare a mocanilor din Săcele : ,,ln zilele de sărbătoare deosebite
de peste an, ca şi la ,.Sintila", nevestele tinere se incingeau peste pieptar
cu briul de argint incheiat in pafta" 12.
Situaţia materială infloritoare datorată practicării comerţului, per
mite şi scheiencelor să preia şi să-şi împodobească costumul de sărbătoare
cu .,brîele minunate încheiate in paftale de metal şi semănate cu pietre
scumpe"1� cu care însă, "abea in ziua cununiei fata se incingea pentru
prima dată"1\ fiind purtat apoi doar la diferite ocazii : "In zilele de sărb.1.:.
toare deosebite, la nunţi şi serbările junilor, nevestele tinere se incingeau
peste laibăr cu briul de argint, uneori suflat cu aur, cu cite 9

-

10 sau

chiar 1 2 rozete din argint cu "lumini" (rubine, sticle colorate) numite
nafte"t!i.
A treia piesă componentă a podoabei medievale săseşti, este acul de
prins maramă.
Are aceeaşi tradiţie ca şi briul, tot din perioada dependenţei de moda
germană, care s-a exercitat puternic aici, cind se obişnuia imbrobodirea
(Bockelung) capului cu un văl prins cu ace colorate (fig. 5)16 de unde
denumirea acestor ace, care, fie că formează pe cap o coroană multicoloră
(fig. 5), fie că sint aşezate două perechi de ace mai mari şi una de ace mai
mici la urmă (fig. 2 ),forma de imbrobodire diferind de la o localitate la
alta17• Tot din această perioadă se obişnuieşte şi portul cilindrului de cati
fea prins cu ace (Borten) purtat de fetele adulte după confirmare. Acele
sint prinse două in spate, chiar pe muchia superioară, iar de-a lungul
despicăturii de la spate, un intreg şir 18•
Il Fig. 5 este reprodusă după Joseph Schuller, •.Kronstadt", Neuer ilfustrierter
Fi.i.hrer durch die Stadt und Umge bung, Braşov, 1898. p. 75.
12 O. Moraru, Contribuţii asupra portului din su bzona Siicele·, in Cumidava, IV,
Braşov, 1970, p. 444.
13 Idem. Contribuţii la studiul portului din Scheii Braşovului, in Cumidava, II,
Braşov, 1968. p. 345.
tt, I b idem, p. 348.
15 I b idem, p. 347.
16 I . Bielz, op. cit., p. 8.
1 7 Ibidem, p. 10 - 1 1 (fig. 6 este reprodusă după Joseph Schuller, op. cit., p. 73).
18 Ibidem, p. 18.
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Portul de sărbătoare al femeilor î n general,

se distinge printr�

mare varietate de podoabe de cap. Cea mai veche formă s-a păstrat in
judeţul nostru, in comuna Viscri

-

Rupe� asemănătoare cu <;ea flamandă
·

din secolul al XV-leal!l.

Şi acele de prins maramă au fost preluate şi integrate în portul se
cuiesc, ceangăiesc �i românesc. Şi cu ele însă s-au petrecut transformări,
ca în majoritatea cazurilor cu alte piese componente ale portului. Nu s-au
preluat în mod mecanic (indeosebi in zonele etnografice de interferenţă),
ci selectiv, prelucrindu se şi integrindu-se în chip original "conform spe
cificului etnic şi estetic tradiţional"20• Astfel, la femeile ceangăilor din Să
cele, pe cap în loc de "pafta" se purta năframă din pînză foarte rară şi
subţir eprinsă in ace de podoabă cu pietre colorate (bogle) peste părul
pieptănat coc" 21 • Nu se mai pune preţ pe arta antropomorfă sau anima
lieră, ci pe policromia pietrelor, pe arta bijuteriei.
Cea mai mare răspîndire in costu,mul. naţional românesc au avut-Q
acele indeosebi in zona Tirnavelor unde "Acele folosite la găteala capului
cu vălitoarea sau cu borta, cu "răzorul" sau "creaţa" sint nelipsite printre
aceste podoabe"22. Ele sint prinse de la două la douăsprezece, pe partea
din faţă a vălit()arei, numite fofeze sau fufeze23 (fig. 6a). Unele sint aproape
identice ca ornamentică cu cele săseşti (fig 5). Acele săseşti sint confec
ţionate in majoritate din argint aurit, după metodele tradiţionale, in timp
ce cele româneşti sint din alamă argintată şi sticlă colorată, obiecte

�

serie cumpărate la tîrgurile timpului de la negustori ambulanţi, veniţi de

pe actualul teritoriu al Cehoslovaciei. Ele mai erau procurate şi din pră
văliile negustorilor saşi din Braşov, Sighişoara, Rupea, care la rindul lor
le cumpărau de la cei străini in cantităţi mari. La costumul popular româ
nesc, acele aveau în această zonă o largă circulaţie la inceputul secolului
al XX-lea2", cind meşterii incep să realizeze lucrări cu caracter strict de
corativ, potrivit funcţiunii obiectului cit şi concepţiei lor artistice. In pre
zent nu se mai . găsesc in comerţ astfel de obiecte, fapt ce determină feli

p. 56.

lbidem, p. 11.

2ll N. Dunăre, C. Catrina, Porttd.

popu.l4r

romd�se u pe Timave, Braşov, 1t68,

2t O. Moraru, Contribuţii asupra :I)Ortufui popular din subzona Săcele, p. 447.

:ti N. Dunăre, C. Catrina,op. eit., p. 152.
23 Ibidem, p. 69 ,.Femeia măritată, după al doilea ao. de căsătorie, incepe să
desprimii · in fiecare an cite o "fofpază" de pe vălîtoare, iar la bătrîneţe rămîne nu

mai cu două la extremităţile piesei".
2� N. Dunăre, C. Catrina, op. cit., p. 152.
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meile să le păstreze cu stricteţe. In. fiecare localitate se ştie care din fe
mei mai deţine asemenea piese25•
'La inceput aceste podoabe erau apanajul femeilor burgheze care-şi
ornamentau cu ele costumul propriu apoi incep să infrumuseţeze şi baga
tele costume populare. Pe tabloul original aflat la Muzeul Brukenthal-Sibiu
executat de Artur Coulin (1869 - 1 9 1 2}, este reprezentată o ţărancă (să
soaică) din Ţara Birsei cu un brîu asemănător celui din colecţia Muzeului
nostru (pl. VII). Marama este prinsă cu un ac identic unuia din pl. VIII a ;
IV a.

Podoabele ce formează obiectul studiului de faţă prezintă interes şi ca
opere ale unor vestiţi meşteri argintari braşoveni ai secolelor XVII - XIX.
In continuare se va proceda la descrierea fiecăruia din tipurile de
piese enumerate mai sus, grupate după specificul lor, aflate in colecţia Mu
zeului Braşov şi in colecţii particulare, fără ca această enumerare să cu
prindă toate piesele cunoscute in prezent.
Pl. II.

'
Pafta pectorală circulară (Heftel}, din tipul ,.cu frunziş" (laubrig) stil

baroc, secolul XVII. Este opera argintarului braşovean Georg Hennek meş
ter .intre anii 1658 - 1660 şi provine din colecţia fostului Muzeu săsesc al
Ţării Birsei.
Dimensiunile : (D = 12 cm ; I = 3 cm ; 240,6 gr), sint apreciabile,
avindu-se in vedere faptul că era purtată pe piept (fig. 2).
Este lucrată din argint aurit in tehnica giuvaergiei. Părţile compo
nepte principale sint : suportul, elementul ornamental şi agrafa de fixat de
pe revers.
Suportul, in formă de taler, obţinut prin ciocănirea plăcii de argint
·
din care este lucrat, se compune din trei registre succesi�e, de diverse di
mensiuni, vizibile pe revers, ce dau intregii paftale forma unui trunchi de
con.
Pe partea vizibilă a paftalei, se revarsă motive vegetale, geometrice,
montate in relief, şi semirelief cu aspect de exces de decor. Intregul or
nament, este dispus concentric, procedeu intilnit la toate tipurile de paftale
pectorale clasi ficate in c�le trei mari grupe clasice : tipul ,.cu albăstrele"
· (Kornbluming, Renaştere, secolele XVI - XVII}, la cele ,.cu frunziş"
baroc
. . (a doua jumătate a s�colului al XVII-lea}, cind cunoaşte apogeul dez-

. .:

.

25 Ibidem.
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voltării sale ·acest tip, in care se încadrează şi această pafta. şi la tipul "ar
cuit", baroc influenţat de rococo (a doua jumătate a secolului al
XVIII-lea)�6•
Central, se află o piatră înaltă de 1,5 cm. o imitaţie de cristal de
stîncă faţetată in octogon cu suprafeţele dreptunghiulare montată in al
veolă de argint aurit. Piatra semipreţioasă este tăiată de aşa manieră incit
să dea impresia de piatră preţioasă (safir). Marginile alveolei sint dinţate
in partea superioară in cele opt colţuri şi sertizate. Sub piatră este intro
dusă o placă şlefuită de metal strălucitor (folio), pentru a suplimenta �i
amplifica strălucirea ei. Tot in cimpul central, un desen flora! compus din
şase turcoaze simple montate in ajur şi şase floricele metalice poansonate
cu cite şase braţe dispuse radial, aşezate pe plăcuţe emailate de culoare
bleu inchis, înconjoară piatra centrală.
!n al doilea rind concentric, reapar şase caboşoane (turcoaze) varia
bile ca formă (in montură după forma pietrei) ovoidale, ovale şi rotunde,
intr-o cromatică foarte variată : verde oliv, bleu azuriu etc. Intre turcoaze,
sint introduse şase floricele de metal poansonate, in componenţa cărora
intră cite două rinduri de petale cu virfurile emailate bleu, imitind florile
de cimp (albăstrelele).
ln al treilea registru circular, apar ci ispuse concentric bucle din frun
ze spiralice distanţate uniform, avind aspectul unor melci stilizaţi. Melcii
sint obţinuţi dintr-o tablă crestată şi gravată extinsă in evantai, lipită in
formă de calotă, cizelată in zig-zag. Acest ornament este generalizat la
paftalele in stil baroc, preluat de la tipul "cu albăstrele", spre sfîrşitul
perioadei de prelucrare a acestuia, in epoca de decadenţă a lui, cind orna
mentul incepe să fie mai încărcat, cind butonii simpli incep să fie ajuraţi,
sau gravaţi cu motive baroce de volute, cochilii şi acant, iar frunzele, palmetele sau crinii înlocuiţi cu spirale identice paftalei noastre27•
·

La acelaşi nivel, spre cimpul central, in mijlocul fiecărei' perechi de
bucle, la intervale egale, sint introduse şase peruzele ovoidale prinse in pa
tru gheare formate din montură şi sertizate. Alveolele, ornamentate cu linii
verticale incizate, pornesc de la bază unde sint bine infipte. !n mijlocul a
cite două bucle perechi, sint introduse şase granule metalice poansonate.
Ele sint lucrate separat prin ciocănire apoi nituite pe plăcuţe mici din ar:.!ti E. Sigerus, op. cit., p. 93 ; I. Bielz, Arta aurarilor saşi din Transilvania, p. 32,
33 ; Anamaria Haldner, op. cit., p. 25.
27 Anamaria Haldner, op. cit., p. 27.
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gint aurit tăiate in formă de rozetă cu pila de ac. In jurul granulelor, sint
lipite şapte picături de email albastru, mici cit o gămălie de ac, identice
celor din rindul al doilea. Tot in acest registru, spre cimpul marginal, sint
introduse altemind cu melcişori, diverse ornamente : şase pietre de sti
clă de culoare verde şi roşie, faţetate în poliedru. Ele sint montate in ca 
sete d e arignt aurit alături d e cite trei protuberanţe metalice decupate,
(pirnse cu piuliţe ş, tije filetate). Mai sint introduse trei chaton-uri ovoi
dale (I

=

1

cm D

=

1 cm) cu pietre semipreţioase de culoare slab gălbuie,

faţetat in octogon. Sticlele sint prinse in partea superioară in opt pheare,
obţinute din montură, legate una de alta in linie arcuită. Chaton-urile sint
fixate pe plăcuţe de metal gravate la margine şi picurate cu email de cu
loare bleu petrol.
Două frînghii răsucite groase, suprapuse, concentrice, ce dau impresia
unor sirme ghimpate împletite, formează cimpul marginal şi cel de al pa
trulea registru concentric. Pe brîu sint montate (in alveole de argint aurit}
la distanţe egale, douăsprezece turcoaze ovoidale de culoare verde-oliv şi
douăsprezece protuberanţe metalice poansonate obţinute prin pilire. Ele
sint fixate cu un cui pe plăcuţe pătrate de argint aurit ale căror colţuri
răsucite dau şi aici impresia unor mici petale, identice celor descrise an 
terior.
Marginea piesei, o formează o buză a suportului răsucită spre supra
faţa ornamentată.
Pe revers pe diametru! registrului central, se află agrafa plată pentru
fixat. Acul, mai gros la bază, este prevăzut cu o buclă pentru fixare, ce se
incheie la virf într-un cirlig. Sub ac, într-o treflă, se află gravată sigla ar
gintarului Gerg Hennek, iniţialele in majuscule G.H. 2ri. Deasupra treflei
se află stema veche a Braşovului, simplificată (coroana fără rădăcină, pl.

H a) .
Ornamentul paftalei descrise, ce îmbracă toată suprafaţa vizibilă a
suportului, nu este aplicat direct pe acesta, ci este prins pe un grătar din
plăci de tablă subţire. Grătarul ce scoate mult ornamentul în relief, este la
rîndu-i prins prin trei tije filetate cu piuliţe vizibile pe revers. Cele trei
caboşoane cu pietre roşii, sînt prinse cu splinturi vizibile şi ele pe rever:i..
:!!!

Gyarras Tihamer, Brassoi otvosseg tlirtenete, Braşov, 1912, p.

Georg Hennek meştPr (1658-1660). Marca lui este gravată pe un pahar

l i S nr. 319,
află la
şi pe un pa
ce sca

Muzeul naţic)nal din Budapesta, pe unui aflat la Bodalan ('Trei SCiluM}
har aflat la Biserica Română din Cernatu ; V. Roth, Kttnstd�nkmdler aus de?t Săck
·
sische� Kirchen Siebenburgens, 1 Goldschmiedearbetten, Sibiu. 1922.
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Tot in acest motiv ornamental al paftalei : flori stilizate, melici etc.,
de o policromie bogată, lucrată in tehnici diferite ce dau un aspect incăr...
.cat stufos, de frunziş, iar meşterului multă toleranţă in dezvoltarea fante
ziei {spre deosebire de liniile simple ale tipului cu albăstrele şi de clari
tatea pa!talelor Renaşterii)29, facilitează incadrarea piesei in stilul baroc.
Analagoii tipologice şi cronologice apropiate oferă două paftale : una
realizată de Hans Mauther din Braşov (1670-1694) de tip "Laubrig" cu
frunze montate pe cristale şi peruzele30 şi cea executată de aurarul Da
vid Prodner, tot din Braşov {secolul XVIII) 3 1• Piesele ornamentale sint şi
pe paftaua din urmă executate seperat, apoi cizelate şi asamblate. Şi la a
ceasta intilnim aceeaşi distribuţie circulară a ornamentului format din tur-:
coaze, melci stilizaţi, protuberanţe, metalice poansonate etc. Tn plus, sint
introduse şase almandine veritabile, montate in alveole iar in mijlocul flo
ricelelor metalice sint perle veritabile. Grija pentru detalii este şi aici evi
dentă.
Analogiile prezentate demonstrează convingător perfecta lor inru
dire stilistică cu exemplarul nostru. Paftale reprezentative ale acestui
tip "cu frunziş", intilnim in lucrări de specialitate 32•
Starea de conservare : mediocră. Lipsesc citeva emailuri bleu inchis,
bleu şi şapte protuberanţe metalice.
Pl. III.
Pafta pectorală circulară, din tipul "arcuit", baroc (sec. XVII). Este
opera argintarului braşovean Lucas Baum (meşter intre anii 1 665-1 7 1 1) .
Şi această pafta este confecţionată din argint aurit, lucrată i n teh
nica giuvaergiei. Părţile principale sint suportul de formă discoidală, în
care sint montate · pe avers elementele ornamentale şi agrafa de fixat de
pe revers.
Suportul este obţinut prin cicănirea plăcii de argint din care este
lucrat. Pe faţa paftalei, sint montate in relief şi semirelief motive orna
mentale dispuse concentric. In centrul piesei

se

află o piatră de sticlă bleu

inchis {1
1 ,5 cm), montată in casetă romboidală din argint aurit. Piatra
centrală este încadrată de verigi din argint aurit de forma sirmei răsucite:
=

:.1!1 Anamaria Haldner, op. cit.,- p. 27.

30 l. Bielz, op. cit., planşa V.

:a Josef Grăf, Ein săchsisches Frauenbrusthejt�f des Kronstlidt�r Gofdsehmie-'
d�s David ProdruJr aus -d�m XV Il. Jahr�t.u·ndert
:12 E. Sigerus, op. cit., p. 92, planşa 1 fig. 6 ; Anamaria Haldner, op. cit., p. JJ.

planşa II.
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Marginile alveolei sint dinţate in partea superioară in opt colţuri şi serti
zate. Tot in cimpul central se află un motiv floral compus din şase pietre
roşii şi şase turcoaze ce înconjoară piatra centrală.
In al doilea registru circular 'lpar dispuse concentric valute in formă
-de melci de mare, din argint aurit, obţinut din sîrmă răsucită, intercalată
de granule metalice poansonate, de trei pietre şi trei turcoaze mari mon
tate in alveole.
Un brîu asemenea unei sirme ghimpate împletite, protuberanţe me
talice şi pietre colorate delimitează registul al doilea de al treilea, orna
mentat cu scoici. Ornamentul est� împărţit in şase grupe, in componenţa
fiecăreia intrind patru melcişori, două pietre roşii, o granulă metalică şi o
piatră de sticlă montată in alveolă (sint trei pietre roşii şi trei albastre).
Marginea pie�ei, o formează o buză a suportului răsucită spre supra
faţa ornamentală, şi imită filigranul.
Pe revers se află agrafa plată, prevăzută la un capăt cu balama cu
splint, iar la capătul opus (spre virf), un cirlig, pentru inchidere. Pe a·c�
in exterior, se află gravată sigla argintarului Lucas Baum, iniţialele in
majuscule iat deasupra o coroană mult stilizată a:J (pl. III a).
Ornamentul paftalei descrise, cu modele simple dar extrem de va
riate, ce îmbracă toată suprafaţa suportului, este prins pe lame din ar
gint aurit, fixate la rindul lor pe un grătar fixat de suport cu douăsprezece
tije filetate şi piuliţ� vi �ibile pe revers.
Analogii tipologice, oferă paftalele reprezentative ale acestui tip "ar
cuit" intilnit in lucrările de specialitate:1".
Dimenstunile : D
1 2,8 cm ; 1
Provenienţa : colecţie particulară :15•
=

=

4 cm. Starea de conservare : bună.

O altă pafta pectorală, asemănătoare tipului "cu albăstrele" influen
ţat de baroc ; se află intr-o colecţie particulară din Braşov.
Pe partea vizibilă a suportului de formă discoidală, din fier argintat,
apare motivul ornamental. Majoritatea pietrelor sint montate in alveole
de argint aurit. .
33 Gyarfas Tihamer, op. cit ., p. 321 nr. 73 şi p. 1 1 6 nr. 239. Mai sint serimalate
lucrări ale acestui meşter : un cănceu la Muzeul Naţional din Budapesta, un brîu şi
o. cupă la o familie . di11 Turcheş.
.
3t, E. Sigerus, op. cit., p. 92 planşa I. fig. 4 ; Anamaria Haldner, op. cit., p. 33,
_

, Pt III.

35 Familia Depner, Braşov, str. Ciucaş nr. 1 1 .
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Capsula · centrală caracteristică · acestui tip este iniocuită cu o piatră
de sticlă roşie cilindrică (3 cm) detaşabilă, prinsă cu o balama. La baza
pietrei se află un brîu răscuit ornat cu aplicaţii de pietre roşii şi verzi
intercalae de şase scoici conice ce formează al doilea registru ornamental.
Registru al .treilea il formează opt butoni ajuraţi obţinuţ,i prin turna-.
re, intercalaţi spre exterior cu opt protuberanţe metalice, iar spre interior
cu altele şase, nituite de suport. Ultimul registru il formează un ornament
din emailuri de diferite nuanţe : alb, galben, verde, albastru, intre care
predomină verdele asoCiat cu albastru. Mar apar diverse imaginii stilizate
şi capete incornotate din argint aurit. Registrele sint delimitate prin btiie
răsuci te.
Paftaua nu este poansonată. Analogii oferă paftalele reprezentative
.
ale tipului "cu albăstrele" reintilnite in lucrările de specialitate 36•
Dimensiuni : D

=

1 3 cm. 1

=

8,5

cm. Starea de conservare : bună.

In aceeaşi colecţie particulară, se. află o pafta de alamă presată.
Pe suportul in forma de calotă se află motivul ornamental, format
din sticle colorate şi flori stilizate obţinute prin presarea calotei.
Central, se află o piatră de sticlă roşie montată in alveolă. Pietrele
sint prinse cu tije vizibile pe revers unde se află şi lama pentru prins
panglica ce atirna la git (fig. 1). Dimensiuni : D

=

1 4 cm.

Starea de conservare : mediocră.

Colecţia de brîie.
Pl. IV a.
Brîu de tip Maitz (secolul XVIII}, executat intr-un bogat ornament
amintind stilul baroc şi intr-o minuţioasă şi elegantă execuţie tehnică.
Este confecţionat dintr-un cordon de piele, îmbrăcat in catifea de
culoare roşie cu o nuanţă vişinie.
Peste partea vizibilă a cordonului este prinsă o panglică ţesută din
fire de lină de culoare muştar şi fire metalice cu efecte argintii. Pe pan
glică sint fixaţi, la distanţe egale, nouă butoni cilindrici din argint aurit

pl. 1 .

36 E. Sigerus, op. cit., p. 92, planşa 1. fig. 2 ; Anamaria Haldner op. cit., p.
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bogat omamentat. Pentru acoperirea tijelor niturilor şi piuliţelor vizibile
pe revers, cu care sint prinşi butonii, cordonul este căptuşit cu o panglici
ţesută din lină neagră 37• După cusătura neglijentă se poate deduce că este
prinsă ulterior.
Butonii de formă cilindrică, fixaţi pe plăcuţe din argint aurit, se
compun din mai multe piese ajurate lucrate separat apoi asamblate prin
nituire şi lipite. Cilindrii sint înveliţi Intr-un motiv floral decupat din ar
gint aurit, turnat, presat, gravat, apoi aşezat pe o plăcuţă cu ornament
identic. Douăsprezece mănunchiuri de cite şase floricele metalice poanso
nate sint intercalate de douăsprezece turcoaze veritabile mici cit o gămă
lie montate in alveole de argint aurit, distribuite şase la bază, şase in vir
ful mănunchilui. Spre virful cilindrului se află o combinaţie de culori,
emailuri strînse intr-un buchet : şase bleu care alternează cu alte şase albe
cu dungi roşii şi negre de forma şi mărimea unei gărgăriţe. Culorile do
minante sint degradeurile de albastru.
In virful butonilor, se află caboşoanele din - sticlă roşie şi galben
oranj montate in alveole de argint aurit de formă pătrată şi sertizate.
Cordonul mai este prevăzut cu un galon (Maitz). Cele două paftale
aşa numitele Vergeschmeide 38 (cheotori), sint identitce. Sint din argint,
cizelate şi aurite, lungi de 20,5 cm şi late de 6 cm.
Paftalele prelucrate de mină şi obţinute prin turnare sint formate
din două piese de dimensiuni inegale prinse cu o balama cu ac mobil.
Ambele piese sint împărţite in două registre : unul formează cimpul mar
ginal neornamentat şi cimpul central, in care motivul vegetal deţine locul
principal (trei flori de lalea şi de bujori deschişi, cu pistile proeminente).
Distribuirea florilor se face prin extindere laterală. Piesa mică dinspre
virf, este ornată cu o singură floare. Sistemul floral este incadrat de o
sîrmă filigranată.
Marginea paftalelor o formează o sirmă împletită ce delimitează cele
două registre. Capetele brîului au incheietori (Tenkel) turnate şi cizelate
după gustul barocului şi reprezintă un simulacru de capete de şarpe.
Pe reversul unei paftale sint gravate iniţialele cu majuscule N. R. şi
cifra 12, marca unui meşter neidentificat.
3 7 Astfel de panglici multicolore întîlnim la toate brîiele.
38 1. Bielz, op. cit., p. 8.
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Paftalele, la toate brîiele, sint dublate cu o placă de fier, fixată prin
două ţinte, avind un canal pentru introducerea cordonului. Dih'lfllSluni :
5,5. cm.
90 cm ; 1
L
Starea de conservare : mediocră 39.
Colecţia Muzeului judeţean Br�ov ; provenienţa : M.Ţ.B.
=-

""""

Analogii apropiate : mai multe brîie păstrate in diverse colecţii la
şi
care intilnim aceia'i butoni cilindrici cu aceeaşi broderie metalică
gamă cromatică, peruzele şi sticle colorate faţetate, picături de emailuri
albe cu dungi roşii, sau bleu inchis, aşe�ate in valuri concentrice.

PL IV b.
Br!u executat de argintarul braşovean Georg Olescher Junior
( 1 721-1761).
Cordonul este imbrAcat in catifea violacee. Pe panglica din ştrasuri
aurii, sint fixaţi opt butoni cilindrici din argint aurit. :Butonii sint lnbră
caţi intr-un ornament ajurat din acelaşi material pe care apar dispuse
concentric motive antropomorfe.

In virful cilindrului este mentată o piatră de sticlă roşie, încercuită
de şase picături de emailuri roşii cu dungi albe.
Paftalele de argint aurit, lungi de 20 cm şi late de 6 cm sint orna
mentate cu flori de bujori deschişi. Pe reversul unei paftale este gravată
marca meşterului - iniţialele cu majuscule G. O. şi cifra 12,40 cifră re
întîlnită la majoritatea obiectelor (reprezentind 12 laţi procentul de 750Jo
argint fin aflat in componenţa piesei respective). Dimensiuni L - 90 cm ;
6 cm ; Colecţie particulară, Braşov.
1
=

Pl. IV

c.

Briu aflat In aceeaşi colecţie. Repetă modelul ornamental de pe bu
tonii brîului descris anterior, doar ornamentul de pe paftale diferă. Se re
nunţă la bogăţia de flori, introducindu-se frunze şi tulpini foarte stilizate
(pl. IX. c.). Este probabil opera meşterului braşovean Laurentius Romer
5,5 cm.
85 ; I
(1779-1834) 4 1• Dimensiuni L
....

....

Pl. V.
Brîu de tip "Maitz", lucrat de meşterul braşovean Gottlieb Fleischer
( 1 821). Se află intr-o colecţie particulară din Braşov 42.
39 Catifeaua şi panglica sint deteriorate, lipsesc mai multe pietricele albastre
inchis, emailuri şi piatra de sticlă orange de pe buton.
t.O V. Roth, op. cit., Gyarfas Tihamer, op. cit., p. 322.
4 1 Ibidem
42 Familia Depner, Braşov, str. Ciucaş nr. 1 1 .
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Şi pe cordonul · acestuia invelit in catifea roşie purpurie, cu panglica
de ştrasuri aurii, apar 9 butoni de formă cilindrică înveliţi intr-un orna
ment ajurat (decupat) obţinut din argint aurit, prin turnare, presare, gra
vare şi finisare.
Pe butoni, sint distribuite la distanţe egale pietre de sticlă colorată
(roşii, albastre), perle mici, picături de emailuri bleu inchis, verzi şi al
bastre, iar in mijloc un caboşon mare din sticlă. La baza butonilor, sint
fixate pietre mici de sticlă colorată (patru verzi, două roşii).
Paftalele de argint aurit sint formate din două piese de dimensi
uni inegale prinse cu o balama. Piesele sint împărţite in două registre :
unul formează cimpul central şi unul cimpul marginal, ornamentat cu
aplicaţii de sticlă roşie şi trei picături de email albastru inchis, plasate
la distanţe egale ( 1 6 picături pe piesa mai mare şi opt pe cea mică). Cim
pul central este ornamentat cu flori de lalea, bujori (trei pe piesa mai
mare şi unul pe cea mică), obţinute prin turnare şi ciocănire, intercalate
de patru caboşoane de sticlă colorată montate in alveole.
Marginea paftalelor o formează şi la acest brîu o sîrmă răsucită a
plicată, ce delimitează cele două registre.
La capetele paftalelor sint lipite cirligul şi veriga. Pe reversul paf
talelor sint gravate iniţialele in majuscule F. G. alături de stema veche a
Braşovului (coroana cu trunchiul de copac cu rădăcină şi cifra 12 (pl. X. d.)
17 cm ;
probabil marca meşterului Gottlieb Fleischer43. Dimensiuni L
1 = 6,5 cm.
=

Pl. V

c

Un alt brîu, recent intrat in colecţia muzeului din Braşov, este ope
ra meşterului sibian. Johann. Schwartz ( 1 690- 1 705).
Cordonul este invelit in catifea de culoare violacee iar panglica din
strasuri aurii.
Cei nouă butoni conici din argint aurit, sint protuberanţe metalice
- piese detaşabile apoi asamblate. La baza lor se află cite o plăcuţă orna
mentală obţinută prin turnare şi cizelare pe faţă. Caboşoanele din virfurile
conurilor sint sticle roşii hexagonale, montate in alveole de argint aurit.
Paftalele sint şi la această piesă din argint aurit şi din piese de
dimensiuni diferite împărţite in două registre. Cel marginal este neorna
mentat iar cel central, ornat cu motive florale stilizate : lalea, floarea
43 Gyărfâs T., op. cit., p. 319, nr. 22 şi p. 318 nr. 4.
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soarelui, bujori. Piesa mai mică este ornată cu o floare de lalea închisă şi
frunze. Lateral un motiv floral in relief.
De cîrligele in formă de cap de şarpe atîrnă un lănţişor din sîrmă
filigranată şi un medalion cu o amuletă din sidef.
Pe reversul unei paftale sint gravate iniţialele I. S. şi cifra 12 (pl.
1 2 D).
Dimensiuni : L

=

90

cm ; l

=

6 cm. Starea de conservare :

bună.

Pl. V e.

. �riu, operă
(172 1-1 761).

a

meşterului

braşovean

Georg

Olescher

Junior

Cordonul de piele este invelit in mătase roşie, iar panglica din ştra
suri aurii.
Cei nouă butoni conici, turnaţi din argint aurit, ce reapar şi pe res
tur brielor, sint rozete de dimensiuni diferite, ce pornesc de la bază unde
sint bine nituite, micşorindu-se spre virf. Una din rozete este presată.
Piesele sint detaşabile apoi asamblate. In centru este splinţul de care este
montat suportul pietrei şi caboşonul. Caboşonul din virf este o sticlă roşie
faţetată in hexagon montată in alveolă de argint aurit.
Paftalele (cheotoarele), sint formate din două piese din argint tur
nat cizelat şi aurit. Ambele piese sint împărţite · şi la acest brîu in două
registre : unul marginal şi unul central ornamentat prin decupare cu vre
j uri, flori de lalea deschise şi închise, boboci stilizaţi, bujori cu pistil proe
minent etc. Piesa mai mică a paftalelor este identică cu cea de la alt briu
executată de G. Olescher (pl. IV b) .
Pe reversul unei paftale, intre tijele vizibile ale niturilor, sint gra
vate iniţialele argintarului G. O. şi cifra 1 2 44 (pl. V f). Dimensiuni L
96
cm ; l
7 cm. Starea de conservare : bună ; Locul
Muzeul judeţean
Braşov.
=

=

=

Pl. VI a

Brîiele descrise mai sus, cu butonil conici, prezintă analogii cu o piesă
aflată într-o colecţie particulară din Braşov (pl. VI a), probabil operă a
argintarului braşovean Samuel Barbenius (1 742-1 786) 45•
44 V. Roth, op. cit., Gyarfas T., op. cit., p. 301.

45 Gyărfas T., op. cit., p. 328.
16
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Şi la acestea apar pe cordon 1 0 butoni comc1, in virful cărora sint
montate cinci pietre de sticlă verzi şi patru roşii.
Paftalele din argint aurit au motivul floral decupat.
Piesa mică a paftalelor este identică celor confecţionate de G. Ole
scher, descrise anterior (pl. IV b şi V e) . Dimensiuni : L
80 cm ; l
6 cm.
1
6 cm.
=

=

=

Pl VI

c.

Brîu, operă a meşterului braşovean Gottlieb Fleischer '( 1 821).
Cordonul din piele este invelit in catifea de culoare roşu închis

sta-

cojiu, iar panglica din strasuri argintii.
Cei zece butoni de argint aurit (forma conului de brad) sint protu
beranţe metalice poansonate, piese detaşabile obţinute, prin turnare şi ci
zelare pe faţă, apoi asamblate. Caboşoanele din virful conurilor sint sticle
roşii, faţetate în hexagon.
Paftalele din argint aurit se compun şi la acest brîu din două piese
de dimensiuni diferite ornamentate cu motive florale. Sîrmă filigranată
marchează marginile bordurii. Lateral are motive incizate. Veriga şi ctr
ligul in formă de cap de şarpe sint turnate şi lipite. Pe reversul paftale
lor este gravată marca meşterului G. F. alături de stema veche a Braşo
vului (completă) şi cifra 1 2"6 (pl. V d). După dimensiunile mari ale briului
reiese că era purtat cu paftale suprapuse (fig. 5). Dimensiuni : L= 68 cm ;
1
7 cm. Starea de conservare : bună.
Colecţia Muzeului judeţean Braşov.
Provenienţa M.Ţ.B.
=

Pl. VII.
Lucrate in aceeaşi manieră, însă din alamă argintată, sint alte şapte
briie aflate in colecţia Muzeului nostru, din care patru mici pentru fetiţe.

Pl VII e
Brîu "articulat" (Gliedergiirtel) sau "patriţier", secolul XVIII.Este
confecţionat din douăsprezece piese ajurate, izolate, turnate din aliaj de
cositor prevăzut cu un suport întăritor din alamă ce formează şi balamaua
In virful fiecărei piese se află o protuberanţă din alamă lustruită.
Dimensiuni : L
120 cm ; 1
5 cm.
Starea de conservare : bună.
Provenienţa : M.Ţ.B.
=

46 Gyarfas T.,

=

op. cit., p. 319

nr

.

22,

p. 318

nr.

4:.
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Analogii tipologice şi cron ologice apropiate oieră un patriţier aflat la
Muzeul Culturii Româneşti din Scheii Braşovul:.1i (secolul XVIII), dăruit
de Dimitrie Ciurcu . Deosebirile între ele sint minore, acestea din urmă
avind doar unsprezece butoni, iar piesele sint lipite de suportul întăritor.
Piesele de la capete, la acesta din urmă. sint mai crnamentate, mai aju
rate, iar cîrligele in formă de protome de şarpe, sint şi la acesta turnate
şi lipite.

ACE DE M.t\ RAMA
Pl. VIII. a ; b.
Din argint aurit sau alamă argintată (fufeze sau fofeze) , rînduite in
aceeaşi asociere pe marginea vălitoarei, acele de maramă se compun din
tije mai subţiri la un capăt ; la cel opus avind lipită o rozetă sexpartită
sau octogonală. Pe partea vizibilă a rozetelor este lipit ornamentul format
din pietre de sticlă colorată (faţ ctate in polieclrll , montate in alveole), pro
tuberanţe metalice poansonate, picături de email etc.

MITTELALTERLICHE SCHMUCKSTUCKE, ARBEITEN DER
KRONSTĂDTER GOLDSCHMIEDE
(ZUSAMMENFASSUNG)

Zur stadtischen Tracht in Siebenblirgen gehtirt schon frlih das Tra
gen von reichverzierten Kleidern mit teuren Schmuckstlicken aus vergol
detem Silber und Edelsteinen, in Anlehnung und in Abhangigkeit an die
Mode in den westlichen Landern. Diese Abhangigkeit dauerte bis zur
Schlacht van Mohacs ( 1 526), nach der Siebenblirgen flir lange Zeit von
der westlichen Mode isoliert wurde.
Die in der Arbeit beschriebenen Schmuckstlicke - Heftel, Spangen
giirtel und Bockelnadel - sind, wie die mittelalterlichen sachsischen
Schmuckstlicke im Allgemeinen, auch in der Gegend um Braşov (Kron
stadt) wesentliche Bestandteile der sachsischen Volkstracht. Urkunden und
bildliche Darstellungen beweisen die Zugehtirigkeit dieser Schmuckstlicke
zur Tracht der Patrizierinnen und der Handwerkerfrauen aus Braşov
(Kronstadt) seit dem 1 5 . Jahrhundert. Diese Schmuckstlicke wurden bis
spat ins 18. Jahrhundert benlitzt, als die Tracht durch die westliche (fran
ztisische) Mode ersetzt wurde.
Die Schmuckstlicke waren in einfacheren Formen auch in den Land
gemeinden verbreitet, wo sie sich von Generation zu Generation bis heute
16•

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

MINERVA

244

NISTOR

bewahrten und Teile der sachsischen Volkstracht bilden. Im Laufe der
Zeit wurden als Folge der sti:indigen gegenseitigen Beziehungen auch ge
genseitige Einfltisse in der Volkstracht bemerkbar. So wurden die săchsi
schen Schmuckstiicke auch in die Volkstrachten der Rumănen, Szekler
und Tschangos tibernommen.
In der Arbeit werden die erwăhnten Schmuckstiicke beschrieben,
zuerst das Heftel. Dies ist das charakteristischste unter den săchsischen
Schmuckstticken, das sich aus der germanischen Rundfibel des 1 1 . Jahr
hunderts entwickelt hat und in Siebenbtirgen eine jahrhundertelange Ge
schichte hat. Obwohl diese Fibel in einer Zeit tibemommen wurde, als
man sie in anderen europăischen Lăndern (Deutschland) lăngst nicht trug,
verallgemeinerte sie sich ohne wesentliche Ănderungen, trotz der Umwand
lungen in der Zeit der Gotik und der Renaissance. Nach dem Sieg der
Reformation unter den Siebenbiirger Sachsen (1 544 - 1 5 50), war das
Heftel ein stăndiger Schmuck der Kronstădter Btirgerfrauen, bis die
Volkstracht unter dem Einfiuss der westlichen Mode abgelegt wurde.
Ein zweiter Bestandteil des mittelalterlichen săchsischen Schmucks
is der Spangengtirt.el, der am Anfang seiner Entwicklung einem westlichen
Einfluss unterworfen war und schon vor 1526 in Siebenbtirgen allgemein
verbreitet war.
Die Bockelnadeln mit dem Giirtel die gleiche Tradition und stammen
noch aus der Zeit des Einflusses der deutschen Mode, die hier in Sieben
btirgen damals besonders stark war, als die Bockelung, das Schmticken des
Hauptes mit einem Schleier, der durch sogenannte Bockelnadeln befestigt
wurde, tiblich war. Die ălteste Form der Bockelung hat sich im Kreise
Braşov (Kronstadt) in dem Dorle Viscri (Deustch-Weisskirch) bei Rupea
(Reps) erhalten. Sie ăhnelt der Art des flămischen Kopfschmuckes aus dem
1 5 . Jahrhundert.
Die Mehrzahl der in der Arbeit beschriebenen Stticke stammen aus
dem 1 7 . bis 18. Jahrhundert und sind im Barockstil von den Kronstădter
Goldschmieden in verschiedenen Techniken ausgeflihrt. Zu den wichtig
sten Stticken gehoren ein "Laubrig" - Brustheftel sowie ein anderes Ref
tel - beide aus dem 1 7 . Jahrhundert - und ein sogenannter "Maitz" Gtirtel aus dem 1 8. Jahrhundert.
·
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Fig. 1 Petrus Mederus şi soţia sa Margarethe Forgats, cu podoabe caracteris
tice, (1644), după originalul din Biserica Neagră Braşov - ulei pe pînză.
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Fig. 2 Cizmăreasă din Braşov, acuarelă sec. XVIII (originalul la
Muzeul Brukenthal Sibiu).
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..

Fig. 3 Femeie din Scheli Braşovului, cu
briu.

Fig. 3a. Româncă din Sebei. Stampă din secolul
al XVIII-lea după C. Muşlea.
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Fig. 4. Ceangăiţă în costum de sărbătoare, după Josef Schuller (1898).

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

Fig. 5. Tînără săsoaică dupi Josef Schuller (1890).

Fig. 6. Vălitoare împodobită cu ace cu sticlă colorată (fufeze, Colecţia Muzeului
J udeţean iBraşov).
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Fig. 6a. Săsoaică cu podoabe (tablou în ulei de Fr. Miess, 1898,
Muzeul de Artă, Braşov).
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Pl. Ia. Poansoane pentru ştanţat obiectele de aur şi argint.
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Pl. Ib. Prototipuri de paftale (cheotori) pentru brîie, executate din cupru
în tehnica bombajului.
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Pl. II : Pafta pectorală din tipul
"Laubrig" (cu frunziş), stil baroc
secolul al XVIII-lea, operă a argin
tarului braşovean Gerg Hennek
(1658-1660) a.. Marca argintarului
gravată. pe reversul paftalei.
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a

Pl. III. Pafta din tipul "arcuit" (se
colul al XVII-lea) operă a argintaru
lui braşovean Lucas Baum
(1665-1 711) ; b. marca argintarului
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Pl. IV : a. Brîu din tipul .,Maitz" (secolul XVIII), montat cu peruzele şi turcoaze ;
b. Brîu (baroc), operă a argintarului braşovean Georg Olescher Junior (1721-1761)
c. Brîu, operă a argintarului braşovean Laurenţius Romer (1779-1834).

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

Pl. V : a. Brîu, operă a argintarului braşovean Gottlieb Fleischer ( 1881) ; b. Brîu
·tip "Maitz", operă a argintarului Sibian Johann Schwartz (1690-1705) ; c. Brîu
(sec. XVIII), operă a argintarului Georg Olescher Junior.
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c

Pl. VI : a. Brîu, operă a argintarului braşovean Samuel Barbenius (1742-1786} ;
b. Brîu, operă a argintarului Gottlieb Fleischer ; c. pafta.

17 - CUMIDAVA
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Pl. VII

:
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a. b. c. Brîie cu paftale şi butoni din alamă argintată.

· ,

.•

b

Pl. VIII a. Brîie fetiţă ; b. Brîu "articulat" (Gliedergiirtel) sau patriţer, sec. XVIII.
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Pl VIII. Ace
de maramă.
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INSTITUŢII MUZEALE BELGIENE :
INSTITUTUL REGAL AL PATRIMONIULUI ARTISTIC - BRUXELLF.S

de N. BARBUŢA

Cele peste 300 de muzee din Belgia, bogate într-o veche tradiţie
artistică, tind a se ridica din ce în ce mai mult la nivelul cerinţelor
muzeografiei moderne.
Din punct de vedere al statutului juridic ele pot fi împărţite in
muzee de stat, provinciale sau comunale şi locale.
Muzeele de stat, recunoscute ca instituţii ştiinţifice, sînt clasate
în trei categorii : 1) Muzee care cuprind mai multe departamente la
rîndul lor împărţite în mai multe secţii ; 2) Muzee cu un singur depar
tament ; 3) Muzee cu o singură secţie.
In domeniul conservării şi restaurării, cea mai mare parte a mU··
zeelor de stat dispun de ateliere şi laboratoare unde se efectuează
toate lucrările de întreţinere şi conservare curente (restaurări de obiecte
din ceramică, fier, l emn etc.�.
In cazul cînd tratamentul unei opere, fie din muzeele de stat f1e
din cele provinciale sau locale, necesită un timp mai îndelungat de stu
diu preliminar sau implică operaţiuni care depăşesc posibilităţile tehnice
ale laboratoarelor, se face apel la Institutul Regal al Patrimoniului Ar
tistic (IRPA, fig. 1).
Plasat în incinta parcului Cinquantenaire, într-o poziţie centrală
î n raport cu muzeele şi alte instituţii culturale ale capitalei Belgiei,
institutul are misiunea de a studia şi a ocroti patrimoniul artistic ;;i
arheologic naţional, devenind astfel o instituţie de documentare şi con
trol indispensabilă în munca cercetărilor din muzee şi universităţi.
Activitatea institutului se întinde pe întreaga ţară, beneficiarii fiind mu
zeel e de stat, cele provinciale şi locale, precum şi alţi deţinători de
colecţii publice şi bisericeşti. IRPA joacă un rol important şi pe plan in-
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t€rnaţional colaborind cu diferite o rganizaţii : Consiliul internaţionai al
m uze elo r (ICOM), Institutul internaţional pentru conservarea ob iectel or de
artă şi istorie din Londra (IIC), Centru� internaţional de studii .pentru con
se rvarea bunurilor cuLtut"ale din Roma etc. P� lîngă această colaborare
instJitutul execută lucrări de coilSeii"\'Iare şi restauM!'e in numeroase ţări
europene, in America, Africa şi Asia.
Baza organizări i institutllll u i o formează cele cinci departamente
(!laborntoare) : de fizică, chimie , col11Servare, monumente istorice şi ar
hive fotografice. Dar el mai cuprinde şi servicii generale : administrativ,
tehnic, ştiinţifi c, unde-ş i desfăşoară activitatea peste 100 d e persoane.
Rolul specialiştilor din institut este de a studia, de a lămuri şi a
da indicaţi i folosind cele mai noi date ale ştiinţei şi tehnicii, de a
identifica compoziţiile şi structurile unor materii deformate de vîrstă,

d e a stabili cauzele acestor alteraţi i , co ntrib uind prin toate acestea la

studiul şi punerea în valoare a patrimo niul ui artistic şi arheologic
naţional.
Scopul nostru nu este de a intra î n detalii privind procesul d·�
restaurare şi conservare ci de a prezenta doar fiecare din departamente
le enumerate mai sus .
Laboratorul de cercetări fizice este dotat cu apara te adecvate spectr o

em i s ie permite de
terminarea compoziţi i l or m a te r ial e lo r anorganice, iar cea de abs or bţie
se aplică (în vi zi bil şi i nvizibil) la obse r varea structurii chimice a compu
şilor organici atît de dificil de identificat prin alte metode. Se mai
intrebi n ţează cromatografia pe placă şi în stare gazoasă, fluorescenţa
şi difracţia razelor X. Laboratorul de d atare prin radiocarbon este des
tinat mai ales ar h eolog ilor şi an trop olog i lor, echipat fiind pe ntru a data
su b formă gazoasă obiectele de origine organică .
Laboratorul de chimie (fig. 2) este un adevărat cen tru de ce rce··
tare bucurîndu-se de colaborarea a trei specialişti , fiecare în domenii
bine determinate : pictură, metale şi aliaj e , materii organice. Varieta
tea aparatelor de fotografiat de filmat şi a micros.coapelor permite
prepararea şi mi cro f otografi ere a e şan ti o anelor şi t ă i etor ilor transver
sale ale materialel,or. Dintre metodeile tintxebUJinţate am i ntim analiza
microchimică (chimi a aplicată la micile cantităţi de ma teri a l) , aceasta
rămînînd arma favorită a cercetărilor din muzee care, nedispunind de
cit de citeva miligrame de "materie" sint obligaţi a se mulţumi cu o
serie restrînsă de reacţi i de cristalizare cu scopu l d e a determina na
tura substanţelor organice vechi. Un alt examen este mi croscopi a, mult
g rafiei d e emisie şi de absorbţie. Spectografia de
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dezvoltat, combinat cu micro-fotografia (în vizibil şi invizibil) şi cu pre
parare a secţiunilor transversale şi longitudinale ale unor materii vechi.
Dacă
şi

microchimia

secţiunile

tivă

identifică

prezenţa

anumitor

permit localizarea acestora

ajungindu-se

astfel la

determinarea

şi

elemente,

estimarea

structurii

microso.lpia

lor semicantita
cu

rezultate

din

cele mai satisfăcătoare, mai ales pentru metale vechi şi în pictură.
Unul din· departamentele cele mai active din institut îl constituie
laboratorul de conservare (fig.

3) cu subsecţiile : cercetări istorice, teh

nice şi tratament. In colaborare cu fizicieni şi chimişti, personalul :ie
ai ci restaurează şi conservă patrimoniul

cultural, respectind intrutotul

integritatea istorică şi estetică a operelor ce i-au fost încredinţate.
In :abarlatorul de monurnenrte istorice se e fectuează cercetări rela



tive la obiectele din piatră, tratate la conservare.
Arhivele fotografice şi iconografice (fig . 4) ale institutului posedă

un fond important de fotografii, peste 500.000, p r ivind patrimoniul artis
t ic belgian : arh itectu ră , sculp tură

pictură, arte d ecorative şi 31pl i cate,
foklor, obiecte arheolog�ICe 'etc. Documente.Jfe :futografiiCe SÎ;nrt; olasate
d upă local ităţi şi puse la dispoz iţia cercetătorilor intr-o sală de lucr•1
dotată cu trei c at a loage : a) sistematic, care permite cercetarea un•1i
ti p determinat de monument sau obi ec t ; b) iconografie, care consti
tuie un repertoriu de subiecte icon ogra fice rel igi oas e sau profane ; c)
operele artiştilor clasate pe specialităţi.
,

In afara stabilirii inventarului patrimoniului artistic naţional,

ar

hivele mai au sarcina de a radiografia, de a f,o tografia cu raze infra
r�ii şi ultraviolete lucrările tratate şi exam inat e în cadrul institutului,
de a executa f otogr afi i în culori, contribuind în aces t fel la

cercetările

istorice şi tehnice ale laboratoarelor şi secţiilor de conservare.
In afara c elor cinci d epart1ame nte al căror roil este c ap i tal
instituţiei

în

viaţa

am

mai aminti şi serviciile administrativ, tehnic şi ştiin
ţifi c general, aces ta din urmă cupri n zî nd o bibliotecă care are menirea
de a repera, de a obţine şi difuza informaţiile bi bli ografice specializate ;
u n serviciu de publicaţii
care controlează redacţia, editarea şi difu
zarea rezultatelor muncilor realizate in institut, p ublicate in primul
rînd in buletinul său anual.
In scopul formării şi specializării restauratorilor IRPA organizaeză

cursuri teoretice şi pract ic e la cacre pot partici pa persoane din di feri te
ţări a le lumii, cursurile fiind predate de pr of esori de la universităţile

b elg ien e , speci al iş t i din cadrul institutului cît şi străini. Stagiarii sînt
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incorporaţi grupelor

de

muncă . ale institutului, ceea ce le permite a

se

familiariza cu metodele de examinare şi tratament.
Cursurile teoretice şi

demonstraţiiJe

completează

lucrările

prac

tice atunci cînd candidaţii au obţinut suficientă experienţă pentru
asimila disciplinele de învăţămînt şi înţelegerea tuturor posibilităţilor

a

cie

aplicaţii concrete.
Belgia dispune astfel de o instituţie de

înalt

nivel ştiinţific care

este înzestrată cu aparatură de lucru adecvată, de un personal speci-ali
zat şi de o clădire corespunzătoare care poate cu competenţă indeplini
sarcinile ce-i revin a tît pe

plan

naţional cit şi internaţional.

INSTITUT ROYAL DU PATRIMOINE ARTISTIQUE
1 RESUME 1
L'auteur met en evidence l'importance de l'Institut Royal du Patri
moine Artistique, !'instrument de travail que l'Etat

belge

l'a

mis

au

service du patrirnoine artistique du pays et plus specialement au ser
vice des musees d'art, d'histoire et

d'archeologie.

Dans les laboratoires de l'Institut les activites so nt axees sur l'asso

ciation

des

disciplines

relevant

des

sciences

humaines,

des

sciences

exactes et des techniques artisanales pour la realisation d'un but com
mun : l'etude et la mise en valeur du patrimoine artistique et archeo
logique national.

EXPLICATIONS DES FIGURES
1
2
3

-

4

-

-

Institui Royal du Patrimoine Artistique.
Laboratoire de microchimie.
Laboratoire de restauration des peintures.
La salle des archives fotographiques.

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

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

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

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

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

Fig. 4. Sala de consultare a documentelor din arhivele fotografice.

PUNCTE DE VEDERE DESPRE RELAŢIA MUZEU, MIJLOACE
DE COMUNICARE lN MASA

de IOAN OPRIŞ

Omului, capitalul cel mai de preţ spre care se îndreaptă strădaniile
societăţii socialiste, i se adresează prin o diversitate de mijloace întregul
produs social, fie el materiall sau cultural.
Cultura "este un drept inalienabil şi indivizibil al omului : ea nu se
separă de toate celelalte aspecte ale vieţii" 1 , cultura ca bun de masă se
difuzează mai ales în proporţii surprinzătoare prin intermediuD. mijloace
lo r de comunicare în masă. In California eil evii stau în faţa aparatelo r de
televiziune 30 de ore pe săptămînă, în Polonia 22 de ore ; în Franţa s-au
înregistrat 20 milioane de ascultători la radio şi 30 milioane spectatori la
televiziune intr-un singur an 2 . Un sondaj efectuat in două oraşe de tip
mediu din ţara noastră a indicat procentul de 900fo din populaţie

ca

spectatoare la programele televiziunii române 3. Deci pe b ună dreptate
Augustin Girard afirmă că fiecare minut de antenă este un act cultural.
Că aceste mijloace moderne sînt într-un vizibil progres este un lucru
de la sine înţeles : da<:ă actuallmente locuitorii Los Angelesului dispun de

1 3 canale de teledistribuţie, în 1 975 emisiunile de televiziune prin sateliţi
vor putea fi preluate de staţii de receptare zonale şi apoi retransmise în
antenele colective de cartier, după care vor aj unge in antenele individuale
- practic orice individ îşi va putea alege preferenţial emisiunile, va putea
comunica într-o formă i ncontrolabilă .
1 Rezoluţia 11 a Conferinţei interguvernamentale asupra aspectelor instituţio
nale, administrative şi financiare ale politicilor culturale - Veneţia 24 august - 2
septembrie 1970. Raport final Paris Unesco
1970. citat de Aug. Girard, Develope
ment cultural : experiences et politiques UNESCO, Paris 1972 pag. 22.
'
2 Idem, op. cit. pg. 29, 31, 33
3 Idem op. cit. pg. 5 1
-
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In�ercind o determinarea a funcţii1or

c

ultural e a mijloacelor mass

media autorul citat le imp arte în cinci : funcţie de creaţie, funcţie de di

fuzare, funcţie auxiili a ră de învăţămînt, funcţie de conservare şi fu n cţie de
informa r e.
Care este situaţia in aceste condi ţi i a instit uţi il or cultu rale tradiţio

etc . ? Evident ( ă a<:est ea sînt antrena te
într-o competiţie d e oroin tehnic în primul rînd, în care condiţia lor spe ci 
fică le creează gre utăţi de a�omodare a funcţiilor la noi le cerinţe şi carac
teristici ale progresului tehnica-ştiinţific.
naD.e : biblioteca, teatrul, muzeu]

Muzeul, noi referindu-ne numai la

ac e astă instituţie de cultură, t re

buie să-şi schimbe "faţa'·, modul de prezentare a expo rtuau i fiindcă "pen
tru muzeu n u preţul de intrare constituie un obstacol, ci conţinutul său,

lipsa iniţierii, faptul că pu blicu l nu ş ti e codul"

"·

educati v ă a

instituţ.iei muzeale imp�ică prezenţa animatoru
ia:să în calea publicului larg să-1 formeze în sensul în
ţelegerii, bogăţiei şi semnificaţiei partrimoniu[ui c ultu r al să cultive sen
timentfile dragos te i faţă de trecutua istoric n a ţio n al , de mîndrie pentru
poporul din care facem parte, pentru lupta şi munc a acestuia. El trebuie
să-i dea acestuia conştiinţa a�parten e nţei la un anume sistem de vall o ri de
civilizaţie şi istorie eul turală.
Funcţia

lui oultural car e să

,

Mai mult, el trebuie să şi-1 apropie, să il per manen tizeze
direcţie muzeele ţări joacă un rol deosebit.

I n di f erent



.

In această

de profilul �or ele

se constituie in instituţii active care prin programele educative trebuie să

satisfacă cerinţele diferitelor categorii de vizitatori.

Avin du-şi raţiunea

doar atunci cind acţionează asupra unui număr corespunzător de vizita
tori - care trebuie să crească din ce în ce - muzeul militează prin pro
pagandă pentru a atinge arest obiectiv.

Sondajele efectuate în Franţa au eviden ţiat că 820fo din ad ulţi n-au
intrat nici o dată intr-un muzeu, i ar 700j0 n-au realizat ce este un monu
ment 5• Şi in cazul majorităţii muzeelor noe;tre problema atragerii unui
publi'c numeros este încă nerealizată, in ansamblul vieţii culturale locale,
popu.ilarizarea şi acţiuni1e culturail-educativ e (seri muzeaie, simpozioane,
asociaţii de pr ieteni ai muzeului, expoziţii etc.) constituind funcţii ale in
stituţiei comportă resurse prac tic i nepu izab me, posibile încă de îmbunătă
ţit, completat şi activizat.

4 Idem,
5

op. cit. pg. 52
Idem, op. cit. pg. 51, citat din Extrait du Bulletin de L'OREAL, nr. 2 decem

brie 1970.
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Cum funcţionează în acest si stem de agenţi culturali relaţia ambi
valentă m'Jz<eu
mi j loace de mmu�niiCialre în masă, atundi. cind ambele î.;ii
propun să facă cunoscut patrimoniul cultural artistic ?
�

Cum folosesc ele acest patrimoniu in opera de educaţi e a publicu
lui ? Să abordăm anailiza propusă prin delimitarea ei la punctele de inter
furenţă : a) Ambe�e mijloace se adresează ocatei păTţli din bugertuil de timp
total an omului care devine liber în urma efectuării saocinilor obiective
profesionale şi eXItraprofesionale (casnice, necesităţi fiziologice) ; b) Căille
oomune de adresare sint prin excele nţă cele ale vizuallului şi sonorwlui.
Deoseb:rea dintre ele constă doar în modul prezentării mesajelor : pe cînd
televiziunea - radioul cinematograful sînt ele însăşi forme foarte active
de adresarea înspre public, favorizate atit de speci ficuil funcţiei lo r de d i 
fuzare şi informare generală cît şi de facilitatea cu care individul se poate
"autoservi", muzeul este înttr-o vădită situaţie de inferioritate datorată
atît unui anume tradiţionalism funcţional cit şi evidentellor dificultăţi în
adresarea mesaj e l or spre marele public. Muzeul solicită publicului un
anume grad de cultură necesar înţelegerii sensulu i exponatuilui şi mesaje
lor sale p osibi l conexabile, el prezintă deci o "dificultate" de cunoaştere şi
mai ales de urmărire - înţellegere a unui anu me fir călăuzi tor : maniera
evolutiv istorică, sistematic-dioramatică, artistică ; realizarea monoplan bi
sau multiplan in muzeele oomplexe ; diversitatea materialelor - piatră,
hîrtie, tablouri obiecte etc. ; varrcsrea, unicitatea, or iginalitatea patrimo
niului prezentat. Deci iată : pe cînd muzeuil impune un precedent cultural,
mij(loacele mass-media fac abstracţie de acesta impunînd mesaje, şi cu

o

va!l.oare muzeală, un or subiecţi uneori fără nici o experienţă anterioară în
acest domeniu.
Remarcăm in această relaţie existenţa unei competiţi i intre cei doi
emiţăto ri , competiţie oare se m anifestă obiectiv şi evident in defavoarea

muzeului . Pînă la un punct ea este :şi-n defavoarea publicului pentru că
muzeull este, cu alte cuvinte, una din casele ce deschide largi ferestre spre

lume, spre cunoaşterea istoriei şi civilizaţiei umane, a luptei permanente
pentru adevăr şi frumos, este poate cea mai completă şi comple xă dintre
aceste case. Facem această afirmaţie considerînd muzeUil o i nsti tu ţie multi
funcţională, cu ap orturi deosebite ati t pe linia cercetării, d ocumentării şi

informării , cît şi pe c ea

a

c onservări i patrimoniului şi folosirii lui în acţiu

nea de potenţa re a atributelor omu!lui societăţii noastre sociailiste. Acţiu
nea educativă, aşa cum o afirmă şi documentele SimpozionUlui internaţio
nal de la Moscova - mai iunie 1968 " este una din misiunille esenţiale ale
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muzeului. Muzeul este chemat să joa-ce un rol important în educarea tine
rilor şi adUJlţillor, singur sau în legătura cu alte instituţii educative şi cul
turale" 0.
O sumă de păreri autorizate limitind efectele acţiunii mij loacelor de
comunicare în masă ni se pare a fi p ractic imposibil de av.a.nsat, s-ar putea
schiţa însă cîteva direcţii : 1) Mij[oacele de comunicare în masă nu au nici
o i.nfluenţă asupra vieţii sociale, simplificînd modalităţile de prezentare şi
adresîndu-se unei cereri cu[turale de masă ele nu reprezintă un mod deo
sebit de eficient în procesul cultural-educativ ;
2) Au o eficienţă evidentă pe plan culturail.-educativ care sporeşte
atunci cînd în .prezentarea acelui,aşi �ement-fenomen se folosesc şi de alte
mijloace (cum ar fi tn cazul nostru specific, muzeul).
3) Sînt singurele care, în condiţHle dezvoltării tehnice contempora
ne, promovează la nivelu!l mase!lor în forme foarte largi şi cu o eficienţă
deosebită, cu efecte majore, factJ)rîi cuil.turali-educativi.
O altă schiţare de direcţie se poate realiza pe următoarele planuri :
1) Mijloacele mc\ss-media pot fi considerate sau ţin locul mulţumitor
(compensează), autenticităţii de visu a pieselor, exponatelor, muzeului
propriu zis pe indiferent ce profil ;
2) Completează opera de instruire-educare printr-o difuzare speci
fică, acţiune urmărită şi realizată complex şi de instituţia muzeală ;
3) Se substituie muzeului, devenind atelier, sutdiou, depozit, galerie
pentru marele public.
Ori<Jalrle 811" fii Ulnghi.rul de aniall.iză a schiţetlor de mai sus punctul
comun este ce[ de la ,2, care conduce la necesitatea obiectivă a unei con
lucrări, unei colaborări pe de o parte între muzeu, televiziune, radio,
cinema pe de alta ( in lucrarea lui Gh. Achiţei, Ce se va întîmpla mîine Ed.
Albatros , 1972, autorul introduce în rîndul mijloacelor mass-media şi afi
şul publicitar şi presa).
Existenţa pericolului unei cu!lturî de radio sau de televizor de tip
mediu prin intermediul căreia este limitată pentru ca mij loacele de comu
nicare în masă infonnează - prezintă într-un timp şi cadru limitat, un ex
ponat muzea!l, un subansamb1u (vitrină, panou, sală, atellier ş.a.) rupt din
tr-un context general, dintr--o ambianţă "naturală" creată de mîna specia
listullu i. Limitarea aceasta, în emisiunile noastre ţinînd mai muJlt de fac
torii subiectivi deoarece sintem de acord cu ideea că practic televiziunea
(mai ales, in curÎilld , cea în cu1ori) trece orice limite, anulează posibilitatea
6 Citat de Aurel Moldoveanu în "Muzeul contemporan, factor activ în realiza
rea educaţiei socialiste" Simpozion - Oradea - sept. 1971. pg. 45.
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de integrarea logică, i storică, artistică, ştiinţ\fică creată in muzeu de spe
ciadist : muzeograf, arhitect, grafician. Totodată informaţiei primite la un
moment dat ii unnează o

aJlta şi alta, de celle mai multe ori complet străine

sau mtîmplătoare (poate însă ca acestea să fie

mai interesante sau

atractive) decît oele referitoare ·la un muzeu, la un e::x!ponat. Obiectul

mai
în

sine, prezentat de multe ori singular unor milioane de receptori este in
vestit de aceştia cu fal:se

valenţe întrucît el "trăieşte" doar într-un con

text specific. "Citirea" lui nu se poate face decît în muzeu. Desigur eă "a
reclama televiziuni maximum de fid.Blitate faţă de creaţii artistice consa
crate - am extinde afirmaţia ·la obiect muzeal în special , la patrimoniul
cultural artist ic in general - adeseori devenite

clasice, înseamnă plnl la

un punct a cere o imposibilitate tehnică. Ori renunţarea la difuzarea unor

ar edhivala cu privarea a mi�ioane de oameni de cantar::
tul, fie el mediat, cu un patrimoniu cultural, altfel greu sau imposibi1
de cunoscut" 7• Din demoer.atiamuil. mijtloacelor de comunicare Ln masi re
zultă că publicul muzeelor, cel virtual, este practic nelimitat.

asemenea creaţii

Fără să

le

negăm raiul eX�Cepţion.al de important in ansamblu[ facto

rilor de formare �i educare, evidenţiem existenţa

pericolului C\rlturii de

televizor sau de radio care este posib.ill de înlăturat printr-o striNă cola
borare. Aşadar, nu competiţie, nu subordonarea unei sau alteia, ci eore



larea şi conlUICrare între cei chemaţi să informeze, să edU<:e, să formeze.
Exemplele oferite de emisiunea "Memoria pămîntului românesc",
"TBJ.eencidopedi.:a", "Pagini în istorie" �nstituie în multe cazuri moduri
de înţelegere deplină a legităţii privind conlucrarea in domeniul prezentă
rii fenomenelor de cultură şi civilizaţie umană.
Desprindem de aici următoarea concluzie : muzeele eon:sti·tuie pen
tru mij[oacele de comunicare în masă o sursă

inepuizabitlă in realizarea

funcţională a

acestora ; J:a rîndul lor, ele pot fi folosite de muzeu tn sen
sul informării - propagandei muzea[e şi imPlicit a atrag.erii la muzeu a
cit mai mulţi oameni , şi totodată ca surse de conservare a unor date isto
rice, culturale, artistice. Existind acest aspect I!IJUibliniem că "radio şi teile
viziunea posedă arhive audio-vizu8ile care eon:stituie fundamentele istoriei
contemporane. Conservarea acestor bogăţii şi comunicarea lor organisme
lor cu caracter public sau cultural, public sau privat,

şcoli instituţii socio

cwturale, asociaţii, săli de cinema, cinedluburi etc. sint imperative maj or e

ale epocii noastre" 8• Cum muzeului nu-i revine numai conservarea patri7 Oltea Mişeol, De gustibus disputandum - De la monolog la dialog estetic
în discursul televizual, Ed. Academiei, - Bucureşti 1972 p. 306.
B Aug. Girard - op. cit. Pi· 34.
18

-
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moniului ci şi îmbogăţirea �ui permanentă, constituirea fondului real din
cel virtual, această funcţie comună este o arrtă bază de conlucrare ; expe
rienţa Muzeului de istorie al municipiului Bucureşti care

şi-a constituit

deja un asemenea fond trebuie preluată şi de &te muzee din ţară. Dij;emi
nînd rolurile imaginii în imagine de televiziune

şi imagine foto accen

tuăm că fotografia, filmul ca martor (debarcarea pe lună, demdlările unor
vechi cartiere sau străzi, tîrgurile noastre săptămînaile ,

noile construcţii

etc.) trebuie

cuvinte

să fie una din sarcinile muzeului, cu alte

trebuie

făcută "o inregistrare fidelă, vizuală, sonoră a istoriei actuale" 9• Revenind
la punctele comun e dintre cele două surse de currtură amintim că "psiho
logia informaţională evidenţiază că omul învaţă 1 2 procente prin auz, 83

procente prin văz, 1 procent prin gust şi palpare şi 3 procente prin miros' 10

reieşind rolUil posibil de optimizat al muzeuil.u i care ţinînd cont de dezvol
tarea noilor tehnicii de teledifuzare, trebuie să le folosească în domeniul
modaliiăţilor moderne de difuzare a mesajelor patrimoniUlui.
Un rol dintre cele mai însemnate pe care mijloacele de comunicaţie
în masă îl pot dezvolta ca funcţie distinctă referindu""llle în speciaile la tele
viziune este acela de "muzeu imagiar" . Prin componenţa acestui complex,
unic şi specific, se dezvoltă un nou mod de e:>Oprimare compus din parame
tri de fidelitate, realitate, forţă dramatică, senzaţia duratei - temporali
tăţii (o emisiune de tipul celei re&izate de academicianul Emil Condurachi
cu prof. Dinu Adameşteanu sau cea închinată Bobilnei din cadrul "Dru
murilor în istorie"), s e instituie o modalitate inedirtă de reconstituire

a

istoriei , a fenomenologiei istorice. Muzeul imaginar ca instrument nelimi
tat are posibilitatea prezentării unor situaţii sau ansambluri istorica-cultu
rale ca şi a unor procese istorice cu o mare întindere în timp. Prin inter
mediul lui aventura fascinantă a cercetării de şantier, de arhivă, chiar li
vrescă, nu mai rămîne o simplă necunoscută ci marele public are posibili
tatea cunoaşterii aspectelor cercetării ştiinţifice.
Prin intermediul acestei formule, realizată inteligent şi creator, se
poate veni în sprijinul cunoaşteri i de ansamblu : prezentarea dezvoltării
dialectice a patrimoniului în scopul educaţiei publicului în mod permanent
şi constant, al atitudinilor acestuia faţă de patrimoniul cultural artistic
din trecut, prezent, virtual ; reconstituirea proceselor specifice de formare
şi dezvoltare a patrimoniului sau regrupările ideale de patrimoniu : piese
arheologice de un anume tip, opere de artă pe autor sau şcoală, piese etno-

9 Robert Lefranc, Mijloacele audio-vizuale în slujba învăţămîntului, Ed. did.
şi pol. Bucureşti, 1966 pg. 208.
10 De gustibus . . . ; V.E. Maşek Pentru un "dialog coualizcn" cu arta, p. 77.
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grafice · ek răspîndite în intreaga lume, toate devenind posibile în cate
draila de imagini a "muzeului imaginar" . Această

funcţie

conferită

pe

negindite muzeului se realizează in special prin dinamism tehnic : supra
puneri de imagini, perspectiva, deplasarea liniară a camerei (travelling)
hologramă (inregistrare fato prin r€lief integral) etc. Desigur că şi in acest
.domeniu încă puţin folosit conlucrarea trebuie să se evidenţieze prin reci
procitate.
"Palatul de imagini" care prin civilizaţiaâm�inii el�borează un lim:
'!laj universal conduce la ail.cătuirea fondurilor s pecifice , a

"b

ăncilor de i�a

gini" 11 ln reaa.izarea practică creatorii emisiunilor vor avea în vedere în
•
primul rînd tema propusă, gradUil ei de accesib.1litate, dificilitate şi conexi
un e şi f\.fficţie de scopurile emisiunii, singul(lre s�u
durata optimă. .

.

de ciolu,

să

fixeze

,

De ,asemeni .. ţ>istemele de prezentare

prin televiziune, şi mai ales

cele d e tip m u,ltill!-edia , pot să-.şi aducă apor t u l .in acţiunea -de formare a

adulţilor, îndeosebi în scopul integrării sau

nhlor 12•

reintegrării sociale a cetăţe

. Muzeografiij element de aplkare al acţiunii de ridicare a nivelUilui
cultural al omului . SOCietăţii noastr�, trebuie să fie buni . Cl,ln OS C ă,t ori ai
metodologiei muncii de îndrumare, -a publiclflui şi prjn activitatea, �or să

9,etermine orientarea muţ>:eului spre obiective majore, Cunoscători
rii mesajului mixt : audiere - vizuailit,ate

__,

.

acţiune, ei

publicul . să revină in muzeu, chiar atunci cind

intereswl

ai valo

determină .· ca
iniţiatl a

fost

deolanşat de mijloacele mass�media, ca într-o instituţie ce satisface. cele
mai largi şi diverse cerinţe, mai ales, să rămînă din cunqaşterea muzeului

_cu o �estre inno.bilatoc;ţre; Ac,est public posibil, oamenii, "păstrează ceea ce
_au învăţat .în proporţie de 1 0 procente prin citire de 20 procente prin ascul
tare de 3.0 procente prin privire şi în proporţie de 50 procente prin privire
,şi audire, de 70 procente prin (re) povestire şi de 90 procente pr in acţiu
ne ! Un maximum de efi�citate se va obţine, aşadar, printr-o combinare
a audierii plus privirii, plus a;cţiunii" 13•
Iată deci un a!lt ,punct de î.ntill nire insuficient rezolvat la nivelul re
laţihlor de CO'laborare. Ne gmdim că in curînd emisiunile color vor intra şi
în programele noastr,e iar prin prezenţa animaţiei, fondului sonor muzical
I t Albert Plecy, Gramaire elementaire de l'image,
comment les faire parler, Marabout univer'site, Paris 1971.

C'omment lire les images,

12 de Raymond Lalles, Le Cas Tevec : une experience d'education de adultes
par systeme multimedia, UNESCO - BIE (Bureau international .d'education) 1972 ;
realizarea practică ' ? ? ? ?
13 De gustibus . . . . . . . pg. 77
18°
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favorizant, cuvintului !){:ris sau gîndit, televiziunea devine un tot mai com
plex mijloc ce se cere a fi folosit raţional.
Aceste deziderate trebuie privite de ambele mijloace şi în problema
roluilui educativ major M modelelor umane reprezentate, să facă din aces
tea surse valorificabile mai ales in educarea tinerilor. Se ştie cit de impor
tante sint stările de mimetism : copiii il cunosc pe Mihai Viteazul prin
prisma lui Amza Pelea. Folosirea canalelor mass-media, prezenţa muzeo
grafilor în emisiunHe de radio şi televiziune pentru a se adresa competent
marelui public, pentru a� atrage la o cunoşatere aprofundată de atelier,
depozit şi alte compartimente ale muzeului, pentru a-1 face participant la
acţiunHe lui se impun ca imperative majore.
Conlucrarea este destinată în ultimă instanţă omului pentru că tra
ducerea conceptelor în imagini rezolvă cunoaşterea cercetării ştiinţifice de
către marele public, ajută la difuzarea rezultatelor făJcind o educaţie

şi o

instrucţie complexă. Ea se destinează şi în scopul adaptării socio-cultura
le, in scopul. formării omului, a consultării şi comunicării cu el intr-o ast
fel de accepţie ca să-i facă mai facilă înţelegerea mediului social a shim
bărilor socia!le şi cwturale. Prin colaborare şi muzeuil poate participa mai
mult la formarea unui tip capabil de acţiune conştientă in sensul ridicării
socetiţii socialiste pe noi trepte de cul1ură şi civiHzaţie.
Muzeul privit ca unitate de cercetare, sub

aspect

psiho socio-pe

dagogic este in măsură să dea date importante privind interesele şi moti
vaţiile diverselor tipuri de vizitatori şi împreună cu mass-media să stu
dieze permanent modalităţile de a veni in întîmpinarea nevoilor şi aspi
raţiilor oamenilor.
Alianta cu aceste mij loace trebuie făcută in analiza comună, a cali
tăţii ritmului , fazelor, continutului şi duratei emisiunilor care privesc mu

zeul ma i ales prin prisma intereselor şi motivaţiilor, nevoilor şi aspiratii
lor publicului , să determine p r in aceste mijloace de comunicare în masă o

dinamizare a propriilor funcţii şi activităţilor specifice cu publicul. Struc
tura de participare se bazează i n acest caz pe un triplu sistem :

consultarea lui mai ales in
comunicarea cu acest public, sistem care

publicului,

privinţa cerinţelor şi

informarea
orientării,

răspunde perfect cerinţei : "la un

fenomen de masă trepuie să răspundă mijloace de masă".
Alături de speakerul, de animatorul sau prezentatorul emisiunilor
de radio, televiziune, muzeograful trebuie să-şi manifeste plenar şi per
manent prezenţa, relaţia dintre ei fiind o necesitate pusă in slujba unei
cauze comune : aspiraţiile şi cerinţele cultural-artistice ale unui intreg po
por.
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BETHACHTUNGEN UBER DAS VERH.i\LTNIS DER MUSEEN ZU DEN
MASSENMEDIEN
(ZUSAMMENFASSUNG)

Der Verfasser analysiert eine Reihe von modernen Mitteln zur Ver
breitung der Kultur in den breiten Massen der Bevolkerung (Rundfunk,
Fernsehen, Bibliotheken, Theater u. a.). Auf die Museen geht er besonders
ein und untersucht ihre gegenwărtigen und vor allem ihre zuklinftigen
Moglichkeiten, die ausgewertet werden mlissen, damit sie wahre Kultur
stătten werden. Die Arbeit griindet sich auf die Praxis der rumănischen
sowie einiger auslăndischer Museen.
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NOTA REDACŢIEI
La Iecturarea volumelor VI şi VII idn CVMIDAVA se va
observa o oarecare inconsecvenţll in ceea ce priveşte scrierea
aparatului critic, in special la unele lucrllri. Fap ul
t se a
dto
reşte aproape exclusiv autorilor respectivi, care nu au. rAs
e
d acor d· (alţii) cu invitaiia
puns (unii) sau nu au fost
noastrA

e
d a proce a
d la ,.corectarea" lucrllrilor in sensu l

respectării normelor u itate
z
in pre ent.
z
_
RugAm pe toţi colaboratorii noştri, in special. pe cei care
dpte e
d la ince
ni se a r
desează pentru prima a
dtă, fie să a o
put un stil

e
d re a
dctare aca e
dmic, fie să manifeste (ulterior)

solicitu idne faţă

d
e bunele noastre intenţii.

Pre enta
z
notă nu
inclusiv

idsculpă re a
dcţia

d
e propriile-1 greşeU._
·

e
d cele privitoare la inconsecventa semnalată mal

sus.
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