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PRO BL EMA CERAMICII DACICE ŞTAMPILATE IN SUD-ESTUL
TRAN SILVAN Ull
·

de

ZOLTAM SzâUILY

Dintre resturile de cultură materială ale populaţiei dacice, care a
trăit pe aceste meleaguri, cea mai numeroasă es� ceramica. Materialul

ceramic descoperit in aşezările şi cetăţile dacice din Transilvania a for
mat obiectul de studiu al mai multor cercetări', care după pastă, felul
de confecţionare, 1-au împărţit in două mari grupe : 1, ceramica primitivă
poroasă lucrată cu mina şi 2, ceramica fină lucrată la roată. In afară de
acestea se mai găsesc şi mărfuri de import : ceramica grecească şi cea
romană provenită din diferitele epoci, după cum dacii au intrat in oon
tact cu aceste popoare in cursul istoriei lor. Ceramica dacică făcută cu
mina este cu sau fără decor. Decorul obişnuit constă din brîu alveolat
sau crestat, din alveole, incizii şi din butoni. Ceramica fiind de culoare

cenuşie sau brună făcută la roată este decorată ou lustru sau cu dungi

roşii executate prin vopsire. Acest ultim fel de ornament apare in sec.

I

i.e.n. şi este frecvent de ceramica dacică tirzie din sec. 1. e.n. 2• O grupă

aparte o formează ceramica făcută la roată şi decorată cu ornament ştam
pilat3. Această ceramică se găseşte intr-un număr destul de redus la daGi.
şi atribuirea ei dacilor sau incadrarea ei in grupa ceramicii de import
pină acum nu a fost rezolvată in mod satisfăcător. In cele ce urmează
facem cunoscute două fragmente de vase ştampilate, care au lost desco
perite intr-un contete:t dacic şi încercăm să stabilim cui putem atribui con
fecţionare lor.
Prima piesă constituie un fragment din peretele unui vas mai mare
făcut la roată din pastă bine frămîntată, arsă bine in culoarea brun-căTransilvania,

Bucureşti, 1969,

p.

15-17.

t Blblioirafia la I. H. Grişan, Ceramtca . daco�getieif cu speciar4 privire

.2 Op. ·cit. p. 199; Sz8kely

Zoltan,

3 1. H. Crişan, Qp. cit., p. 143, 2l0.

Cetatea ·dacică de l.a CQvaSna,
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sub tipar

ZOLTAN SzJ!:KELY

8

rămizie, gros de 0,7-2 cm. Este decorat cu un briu neted, sub care se
află o frunzuliţă şi un şir de rozete, din care s-au păstrat numai două
(Fig. 1/1).
Acest fragment de vas a fost găsit în anul 1970 in hotarul comunei
Sîncrai (jud. Covasna) pe locul numit "Dimb" (Domb) pe o movilă care

se ridică pe malul drept al Oltuluiş Pe acest loc au fost săpate nişte gropi

de lucrătorul Kiss Ferenc şi la adincimea de 0,60-1 m au ieşit la iveală
fragmente de vase dacice:
(Fig.

2).

ceşti, fructiere,

căni şi o monedă de argint

Cercetarea la faţa locului a constatat că pe acest

loc a fost

o aşezare dacică. Moneda este un denar de argint republican roman, emis
de magistratul C. Vibius Pansa, din anul 87 i.e.n. Descrierea monedei :
Av. Capul lui Apollo laureat spre dr; înapoi capul lui Pansa.
Rv. (C.

VIBIUS

CF in exergă). Minerva cu trofeu şi lance, in qua

drigă, galopează spre dr. Greutatea: 3,23 gr, diametru! 17 mm. Grueber,
Roma, 2444 (tip general), anul 87, i.e.n. Moneda e uzată.
Fragmentul celălalt a fost descoperit în hotarul comunei Satu-Nou
(jud. Braşov) pe locul numit Wierem, situat pe malul piriului Habsch. In
toamna anului

1971

fierul

plugului

a

scos

la

iveală

fragmentP

de vase, care au fost adunate şi predate Muzeului din Sf. Gheorghe

de

către metodistul cultural Seres Andras. Aceste fragmente de vase aparţin
epocii bronzului, Latene-ului dacic şi numai un singur fragment de vas
epocii prefeudale, secoleler

VII-VIII

e.n. Printre

fragmentele de

vase

dacice se află şi o bucată din toarta de bandă a unei căni făcută cu mina
din pastă bună şi arsă în culoare brun-cărămizie.

Fragmentul, de

fapt

capătul unei

cm, la margine

este

toarte este lat de 5 cm, gros de

decorat cu frunzuliţe

imprimate lăsînd

3

spaţiul din mijloc

nedecorat

(Fig. 1/2).
Ceramica de uz casnic cu decor ştampilat şi imitaţii de terra sigil
lata în Pannonia este cunoscută deja in epoca
sec. 1-11, iar în Dacia
.

din sec.

II-III

imperială

din lagăre

timpurie

militare

şi

civile. Această ceramică este făcută din pastă bună şi arsă in

din

aşezări
culoare

cenuşie-neagră sau brună. Decorul constă din rozete, din cercuri

făcute

cu pătrăţele imprimate� sali din alte elemente de decor ca litera S, frunza
stilizată, forme de

pişcoturi

etc.5.

Această ceramică ştampilată

după

27l e.n. dispare din Dacia. Lipseşte şi din materialul ceramic al purtă4 Szekely Zgltan, Villa rustica romană de la Ciumăfaia, in Studi şi Comuni·
cări, Muzeul :Brukenthal, vol. 14 fir. 6/4, 7/6 ;
16-17.,

6 Szekely
19,

Zoltân, A

Komoll6i

erodiett tabor,

Cluj,

1943, Pl.

23-24.
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13,
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9

torilor culturii Cerneahov-Sintana de Mureş din sec. III-IV,
atestaţi

in

partea

estică

a

Transilvaniei.

Persistă

care

sint

tn

sec.

însă

IV in castrele şi aşezările civile romane din Pannonia. Cercetătoarea ma
ghiară Salamon Agnes explică acest fenomen prin faptul că, după pără
sirea Daciei in timpurile tulburi care au urmat, mulţi dintre locuitorii
Daciei printre care au fost şi meşteşugari-olari, s-au mutat in Pannonia.

Iar ceramica ştampilată in Pannonia din sec. IV, o consideră ca de ori
gine din Dacia, din lumea barbară.
Cercetind fragmentele de ceramică ştampilată găsite in Sincrai şi
la Satu-Nou se observă unele deosebiri faţă de ceramica ştampilată cu
noscută din lagărele romane, in privinţa felului lor de confecţionare

şi

a decorului. Vasele romane sint făcute dintr-o pastă mai bună, mai bine
arsă şi peretele lor este mai subţire. Aceste

fragmente

sint

mai

slab

arse, au pereţi groşi şi arată o prelucrare mai grosolană, toarta chiar este
făcută cu mina. Elementele de decor, rozetele şi frunzuliţele diferă de
cele cunoscute din ceramica romană ştampilată. Aanalogii mai apropiate
pentru acestea se găsesc în imitaţii de cupe deliene cunoscute din aşe
zările geto-dacice de pe teritoriul de dincolo de Carpaţi, ca Zimnicea,
Popeşti etc. dar şi in

Transilvania,

de la Sighişoara,

Ţicmandru7

şi

Poian8; La ornamentarea acestora cu rozete şi frunzuliţe au folosit tipare

sigilare. Pentru rozeta vasului de la Sincrai analogia cea mai perfectă
ne-o dă vasul mare decorat cu rozete şi cu călăreţi descoperit la Zimnicea
şi vasul găsit la Rudele9 ; executarea formei frunzelor de pe cupele
deliene getice de la Zimnicea este aceeaşi ce se găseşte pe aceste două
fragmente de vase. In afară de acestea au folosit şi rotiţa dinţată, cu car.-•

au făcut pe vase ornamente de rozete şi frunze ca la aşezarea dacică din

sec. II-III e.n. de la Şiliştea Scheii, din Moldova10•
In concluzie putem

constata, că dacii au confecţionat şi ceramică

ştampilată folosind tipare sigilare după modelele cupelor deliene

dt' timpuriu, deja in sec. I. î.e.n. după

cum arată

destul

fragmentul de

vas

ştampilat de la Sîncrai datat cu o monedă din aunl 87 i.e.n ., care ser6 Salamon Agnes, SpiitrC>mische
Archaeologica, XX. 1969, p. 56-60.

gestempelte

Gefiisse

aus

Interrisa,

Folia

7 1. H. Crişan, op. cit., p. 209, fig. ll5/l-2; Irina Cosan Franga, Cupele "deliene"
ge"tice 11e teritoriul României, în Arheologia Moldovei, V, 1967, fig. 9, 10, p. 27, fig.

11/13, fig. 12/1-4.
H In colecţia Muzeului din Sf. Gheorghe, nepublicat.

Il 1. H. Crişan, op. cit., Pl. LXXXVII, 1-2.
10 Gr. Foit, Aşezarea dacică de la Silişt•a Scheii (sec. 11-111. e.n.), in Studii şi

Materiale, Muzeul Suceava. 1969. p. 33-35, fig. 9.
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veşte ca element de datare "post quem". Această ceramică a fost destul
de frecventă, fiind cunoscută şi din Ţara Bîrsei, de la Satu-Nou, de la
Grădiştea Muşcelului, din Moldova de la Bîtca Doamnei11 şi din Muntenia
de la Cetăţeni 12 etc� Această manieră de ornamentare este de origine
grecească 13• Intr-o perioadă mai tirzie la dacii liberi elemente de decor
cu rozeta şi frunza mai persistă, însă sint executate cu rotiţa dinţată ca
la Siliştea Scheii şi la Bucureşti la Foişorul Mavrocordatului14; acest pro
cedeu este de origine roman ă şi a fost imprumutat din ceramica romană
provincială. Prin urmare originea ceramicii ştampilate la geto-daci trebuie
ciiutată in ceramica greco-romană Acest procedeu de omamentare se
mai păstrează la populaţia romantizată din sec. VI e.n. tn sud-estul Tran·
silvan iei, după cum arată fragmentele de vase cu decor ştampilat des
coperite la Cernat şi la Poian (jud. Covasna).
.

AUSZUG

In den dakischen Siedlungen sowie in deren Burgen in stid-ostli
chem Teil Siebenbiirgens, wurden ausser der mit der Hand geformten Ge
fasse, verziert mit Knopf und Tupferreihen, gibt es auch Gefăsse die am
Topferrad verfertigt wurden, mit geglătertem Muster oder mit rotfarbigen
Streifen.
Eine besondere Gruppe bilden die Gefăsse mit eingestempeltem Orna
ment diese Art wurde bisher als Import-Keramik verzeichnet.
Zwei Bruchteile dieser Keramik in einer klar dakischer medlung be
weisen, dass diese lokal erzeugt wurden. Ein Bruchteil kam zum Vorschelr.
in Sincrai (Kreis Covasna), mit einem republikanisch-romischem Denar
Ornemen1.sart bei den Dakcn ist griechischer Einfluss
.

BILDERTAFEL:
S încra i Kreis Covasna

1

Gefiiss

-

Bruchteil von

2

Gefăss

-

Bruchteil von Satu Nou, Kreis Bra�ov

:J

.

Republikanisch-romischer De nar v.on Sîncrai, Kreis Covasna.

11 I nforma ţia de la
12 Informaţia de la
t:J

,

prof .

prof.

N. Gostar.
Dinu V. Rosetti.

I r i na Coian Franta, op. cit., p. 32.

H Informaţia de la M. Turcu.
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Fig. 1. 1

Sabu Nou,

-

Vas, fragment de la Sîncrai, jud. Covasna; 2 - Vas, fragment de la
Braşov ; 3 - Denar roman republican de la Sîncrai, judeţul Covasna.

jud.
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CA STR UL ROMAN DE LA R IŞNOV. SAPAT URILE DIN A NUL 1971.
NICOLAE GUDEA tl IOAN 1. POP

Intre 21 iunie şi 29 iulie 1971 s-a desfăşurat cea de-a patra etapă de
cercetări arheologice pe teritoriul castrului roman de la Rişnov1• Efectua
rea săpăturilor a avut drept scop completarea cunoştinţelor cu privire la
sistemul de fortificaţie al castrului in cele două faze de construcţie şi cu
noaşterea porţiunii sud-vestice din interiorul incintei.
In cele ce urmează vom prezenta rezultatele acestor cercetări (vezi
planul castrului cu săpăturile, fig. 1).
Au fost efectuate următoarele lucrări : secţiunea a III-a pe latura
de nord-vest a castrului a fost prelungită spre exterior cu 10 m ; pe aceeaşi
latură, dar la vest de poartă, secţiunea a IV -a a fost prelungită spre exte
rior cu 12 m ; secţiunea a VI-a, pe latura sud-vest

a

fost

prelungită

spre exterior cu 13 m; pe latura sud-vest, s-a trasat secţiunea a VIII-a

(22 x 1,50 m) ; în sfîrşit, in interiorul castrului s-au executat secţiunile
){, ){11, ){III.

Rezultatele săpăturilor confirmă existenţa celor două faze de con
strucţie ale castrului şi completează datele cunoscute cu o serie de deta
lii importante.
In legătură cu castrul de pămînt : in secţiunea a X-a lăţimea valu
lui la bază este de 11 m, iar porţiunea de val din spatele zidului de piatră
măsoară 7 m2• In secţiunea a VIII-a lăţimea valului este de 11,5 m, iar

porţiunea de val din spatele zidului de incintă de

9,50

m. Aceeaşi lăţime

o are porţiunea de val din spatele zidului şi în secţiunile a XII-a şi a
1 Pentru cercetările efectuate anterior, cf. N. Gudea - 1. 1. Pop, Castrul ro
man de la Rişnov-Cumidava. Contribuţii la cercetarea limesului de sud-est al Da
ciei romane, Braşov, 1971, care cuprinde in intregime bibliografia referitoare la
castru. La săpăturile din 1971 au participat şi studenţii Richard Petrosbky şi Maria
Dinga de la Facultatea de istorie a Un iversităţii din Cluj.
2 N. Gudea - I. I. Pop. op. cit., p. 13. In secţiunea a III-a, lăţimea valului
la bază era de 10 m, iar in secţiunea I de 11 m .
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XIII-a. In secţiunea a VIII-a s-a constatat că valul de pămint era inalt
de

1,25

m, iar şanţul din faţa acestuia era lat de 4 m şi adinc de

1,20

m

(de la nivelul pămîntului viu)3• S-au obţinut noi date in legătură cu felul
in care a fost construit valul de pămnt. In secţiunea a XII-a s-au surprins
in val două nivele de pămînt cu mult cărbune; primul era la
de-al doilea la

0,70

0,35

m, cel

m de la nivelul pămîntului neumblat. Despre aceste

nivele cu arsură, întîlnite şi in alte secţiuni, afirmam că ar putea proveni
din arderea valului pentru a fi întărit�. Credem insă că acestea pot fi
urmele birnelor aşezate transversal pentru sprijinirea valului de pămînt"

Alte detalii au apărut in secţiunile a IV-a şi a XIII-a In care, in porţiunea
de val rămasă in partea exterioară a zidului de piatră au fost identificate

urmele unor stilpi de lemn, groşi de

m care străpung valul şi, pe o

0,25

oarecare înălţime, şi stratul de aluviune antică. In secţiunea a IV-a au fost
identificaţi doi astfel de stUpi aşezaţi la 1

m

distanţă unul de celălalt. Cu

rios ni se pare insă faptul că nu am găsit urme de stilpi şi in partea inte

rioară a valului de pămînt. Cercetările au confirmat constatarea că valul

de pămînt conţine material arheologic6•

Astfel, in secţiunea a XII-a au

fiind situată la

0,95

fost i dentificate in val două zone avind aspectul unor vetre de foc, prima

9

m de zid la adincimea de

m, iar cea de-a doua la 7 m

de zid, chiar la baza valului ; in ambele zone a apărut material arheologic
constind din cramică lucrată la roată, dar şi cu mina şi obiecte din bronz.
Singura explicaţie care pare deocamdată posibilă pentru lămurirea proble
mei acestor "vetre" este aceea că in timpul construirii valului, la un mo
ment dat, pe aceste locuri s-a făcut foc, ulterior fiind acoperite prin ridi
carea valului.

O

serie de detalii au apărut şi in legătură cu faza de piatră a castru

lui. Prin prelungirea secţiunii a III-a s-a constatat că pe latura nord-vesti
că a castrului, la nord de poartă, in faţa zidului de piatră se află două
şanţuri de apărare, primul la
adincimea de

1,15

1,60

3,5

m de zid7, avind lăţimea de

m, iar al doilea la

10

m de zid, lat de

m; acesta din urmă s-a umplut cam

0,60

3

3,5

m şi

m şi adinc de

m cu dărîmături din zid,

restul fiind acoperit de o aluviune recentă care a nivelat terenul. Pe por

ţiunea de la vest de poartă a acestei laturi, prin prelungirea secţiunii a
IV-a s-a constatat că in faţa zidului de piatră nu se află decit un singur
3 Ibidem, p. H.
' Ibidem.
5 Ideea ne-a fost sugerată de acad. prof. Constantin Daicoviciu. li mulţumim,
ca şi pentru alte preţioase indicaţii.
6 N. Gudea - I. I. Pop. op. cit., p. 14.
7 Ibidem, p. 18-19.
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şanţ de apărare, situat la o distanţă de 3,5 m de zid. Lăţimea acestuia este

de 3 rn, iar adincimea de 1 ,20 rn (fig. 2/1-2). Pămîntul rezultat dia săpa
rea şanţului a fost aruncat spre exterior, formind o dilmă. Nu există încă

aici un al doilea şanţ de apărare. In dreptul acestei secţiuni, herma are
lăţimea de 3-3,25 m. Prin trasarea secţiunii a XIII-a peste colţul vestic
al castrului cu scopul identficării turnului de colţ, s-a confirmat situaţia
din secţiunea a IV-a. Şi aici, in faţa zidului de piatră nu exista decit un sin
gur şanţ de apărare, adinc de 1,20 m, lungimea escarpei interioare fiind
de 5 m. Şanţul este deschis spre exterior (fig. 3/1). Se pare că spre colţul
vestic terenul aflat in afara castrului era situat mai jos decit cel din cas
stru, ceea ce nu a necesitat existenţa şanţurilor, aşa cum au fost construi
te pe celelalte laturi ale castrului.
Executarea secţiunii a VI-a, trasată pe latura sud-vestică a castrului,
la sud de poartă (13 x 1,25 m), de la zidul de incintă spre exterior, a dus

la constatarea că in faţa zidului se află două şanţuri de apărare. Primul,
lat de

3

m şi adinc de 0,95 m, se află la 3 m de zid ; al doilea, situat la 9,50

m de zidul de incintă, este lat de 3 m şi adinc de 0,80. Lăţimea bermei
este de 3 m. Şanţurile s-au umplut cu dărîmături In raport direct propor
ţional cu distanţa de la zid, peste dărîmături depunindu-se o aluviune
recentă.
Din secţiunile IV, VI, şi XIII au rezultat citeva detalii In legătură
cu felul in care a fost construit zidul de incintă pe laturile unde aceasta
străpunge valul de pămnt ale primei faze. Temeila este formată din pie
tre prinse cu mortar, fiind aşezată pe un "pat" din pietriş de riu (fig. 3/2),
in secţiunea a VIII-a, trasată pe latura de sud-est a castrului, la est de
aluviunea antică, pe clnd secţiunea a VI-a a fost aşezată pe prundlşul

virgin.

O situaţia aproape identică cu cea din secţiunea I 19698 s-a Intilnit

in secţiunea a VIII-a, trasată pe latura de sud-est a castrului, la est de

poartă, unde, zidul de piatră, avind temelia lată de 1 ,50 m şi inaltă de 0,70
m, a fost aşezat in şanţul fazei de pămînt. In spatele zidului s-a inălţat un

agger provenit din pămîntul aruncat din şanturile corespunzătoare zidu

lui de piatră. lnălţimea agger-ului, măsurată de la nivelul pămîntului vir
gin este de 2 m . Ceea ce delimitează valul de pămînt al primei faze de
acest nou adaos este o cantitate relativ mare de pămînt de culoare roşie,
probabil ars, care s-a scurs pe panta exterioară a valului şi care, in şanţ,
atinge grosimea de 0,50 m. Porţiunea de şanţ rămasă in faţa zidului de in-

8

Ibidem, p. 12, fig. 3.
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cintă a fost umplută şi nivelată aproape orizontal la nivelul temeliei, alcă
tuind astfel o bermă lată de 2,75-3 m, deasupra căreia se poate observa
stratul de dărîmare.
Prin deschiderea unei casete peste colţul nordic al castrului s-a con
statat că zidurile turnului din acest colţ au fost scoase in intregime, păs
trindu-se doar stratul de locuire din interiorul său, după conturul căruia
a fost posibilă stabilirea dimensiunilor aproximative ale turnului : 2,50 x
1,50 m (fig. 4/2).
Din profilul secţiunii a XIII-a reiese că turnul din colţul vestic al
castrului a fost de asemenea distrus. De fapt, in acest loc intreg terenul
are un nivel mai coborit decit restul celui din castru, foarte probabil In
urma urmei nivelări recente. Notăm că baza zidului de piatră este la
numai 0,35 m adincime faţă de suprafaţa terenului (fig. 4/).
S-a incheiat cercetarea turnului din colţul de est, ale cărui dimen
siuni sint : 3,85 x 2,10 m in partea exterioară şi 2,50 x 1,50 in interior.
Grosimea zidului acestui turn este de 0,80 m (fig. 5/1-2)n.
In porţiunea sud-vestică a fost trasată secţiunea a X-a (80 x 1,25 m),
paralelă şi la 20 m distanţă de latura sud-vestică a castrului. Această sec
ţiune incepe in partea exterioară a laturii de nord-vest şi sfîrşeşte la zi
dul nord-vestic al clădirii B. Cu ocazia prelungirii spre V -N Y a acestei
secţiuni a fost identificată o nouă construcţie cu zid de piatră, clădirea E
situată la 12,50 m de latura nord-vestică şi la 15,60 m de latura sud-vestică
a castrului. Clădirea are o formă dreptunghiulară, cu dimensiunile de 24,75
x 11,80 m. Laturile lungi sint paralele cu laturile de nord-vest şi sud-est
ale castrului. Temelia zidului, din pietre prinse cu mortar are lăţimea de
1,20 m (fig. 6/1). Este aşezată pe aluviunea antică şi străpunge un strat de
locuire care aparţine probabil unei faze anterioare.
In capătul dinspre clădirea B a secţiunii X-a s-au i de ntifi cat o
serie de încăperi adăugate acestei clădiri, a căror destinaţie şi dimensiuni
încă nu au fost precizate (fig. 6/2).

In dreptul deschiderii porţii de pe latura sud-vestică a castrului,
secţiunea a X-a a traversat un strat compact de ţigle şi cărămizi, lat de
cea. 7 m şi gros de 0,40. Dărimătura de ţigle se afla deasupra stratului de
aluviune antică. Deocamdată nu se poate preciza dacă este vorba de un
drum interior sau dacă ne aflăm in apropierea unei construcţii ; cea de-a
doua ipoteză ni se pare mai probabilă.
9 Ibidem, p. 21.
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ln zona centrală a castrului, ,acolo unde cu ajutorul secţiunii a II-a
identificaseră urmele unor ziduri, s-au efectuat investigaţii mai ample,
care au dovedit prezenţa unei construcţii. ,Astfel s-au trasat două secţiuni
lungi -a XIV-a ,(40 x 1,25 m, orientată S-V) şi a XV-a (20 x 1,25 m,
perpendiculară pe prima) - şi două _secţiuni scurte-a XVI-a şi a XVII-a
(ambele de cîte 5 x 1,25 m) -pentru controlul direcţiei zidurilor identifi
cate în primele două secţiuni. Ca urmare, s-a putut stabili planul unei clă
diri de formă dreptunghiulară, cu laturile de 21 x 13,75 m. Laturile lungi
sînt paralele cu laturile de sud-vest, respectiv de nord-vest ale castrului.
Grosimea zidului clădirii este de 0,80 m, iar temelia sa, avînd aceeaşi gro
sime, pătrunde în stratul aluvionar antic. Pietrele temeliei sînt prinse cu
mortar (fig. 7/1-2). Pe latura de nord-est, în secţiunea a XV-a s-a sur
prins exact capătul zidului, care este la distanţa de 9,50 m de latura sud
estică, ceea ce ne determină �ă considerăm că pe această latură se află in
trarea în clădire. Pe latura sud-vestică clădirea are trei încăperi (a, b, c),
de lăţime egală în interior : 3,25 m, dar a căror lungime diferă : astfel, în
căperea a măsoară 6,50 m, b 4 m şi c 6,60 m. ln încăperi se păstrează res
turi de la instalaţia de încălzire (hypocaustum). ln partea de sud-vest, în
căperea centrală b pare a se încheia cu o absidă, deocamdată necercetată.
Clădirea este situată la 47,50 m distanţă de latura de nord-vest, la 48 m
de latura de sud-est şi la 75 m de latura nord-est a castrului. Poziţia,
felul în care sînt dispuse încăperile, locul intrării ne determină să bănuim
că această clădire ar putea fi pretoriu! castrului.

se

NICOLAE GUDEA

In cele ce urmează vom prezenta succint materialul arheologic des
coperit in timpul cercetărilor.
Desigur, cea mai mare parte o constituie ceramica, care se imparte
in mai multe grupe.
Din prima grupă face parte ceramica fină de import, terra sigillata,
reprezentată prin fragmente care insă nu prezintă suf-iciente elemente
pentru o determinare precisă a locului şi timpului de fabricaţie. Astfel,
un fragment de strachină (fig. 17 /8), a fost descoperit in secţiunea a IV-a.
in cel de-al doilea şanţ de apărare, la adincimea de 0,40 m. Alte fragmente
au apărut in turnul din colţul de nord. După aspect, toate aceste fragmen
te par a fi produse ale atelierelor din Ga:llia meridională.
O a doua grupă este alcătuită din ceramica foarte fină cu motive im
primate. Este greu de precizat dad această ceramică provine din import
2- CUMIDAVA
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sau dacă a fost produsă în atelierele d in Dacia. Fără îndoială însă că vasele
care ap ar ţin acestei grupe au o destinaţie specială. Două fragmente din
pastă fină de culoare roşie acoperită cu firnis au apărut în valul de pă
mînt de pe latura de sud-vest, în secţiunea a XII-a (fig .

m ;

17/6,

m

4

a=

0,90

= 0,65). A c estea pot fi datate deci în perioada de
Un al treilea fragment (fig. 17J7, m 44, a
=0,55 m), din pastă cenuşie foarte fină a apărut în stratul de locuire din

fig. 17/9,

m

3,

a

construire a castrului de pămînt.

secţiunea a X-a.
Cea mai mare grupă este formată

din reramica romană provincială,
lucrată atît la roată, cît şi cu mîna, cea la roată fiind mai numeroasă.
Forma predominantă de vas este oala, prezentă sub cele mai d if erit e mă
rimi şi tipuri. Intrucit vasele întregi sau întregibile lipsesc, vom prezenta
ma teri alul după culoarea pastei. Oale din pastă foarte fină de culoare ro

8/5, 6, 7, 9), cenuşie deschisă (fig. 8/2, 3) ; pastă nisipoasă fină de
culoare roşie (fi g 8/4, 8); pastă zgrunţuroasă de culoare cenuşie deschisă
(fig. 8/1, 10 ; 16/2), cenuş ie închisă (fig. 9/1, 2), brun-roşcată (fig. 9/4) roşie
c enuşie (fig. 9 /9), roşie (fig. 9/10). Există, de a semen ea o categor ie de oale
cu toartă dim pastă foare fină de culoare roşie (fig. 10/2, 3), cenuşie des
ch is ă (fig. 10/4) ; pastă zgrunţuroasă de culoare cărămizie (fig. 10/1) sau
cenuşie deschisă (fig. 10/6, 7, 8); pastă fină nisipoasă de culoare roşie
(fig. 10/5, 10).
şie (fig.

.

,

O altă formă de vas foarte răspîndită este strachina, oare este pre
zentă sub mai multe tipuri.
a) strachina cu pereţi înalţi, cu buza lată sau rotunjită, din pas tă
foarte fină de culoare roşie (fig. 12/5, 6; 13/6) sau cenuşie deschisă (fig.
12 /4) ; pastă zgrunţuroasă de culoare cenuşie închisă (fig. 12/8) sau cără
mizie (fig. 12/10) ; pastă fină de culoare brun-roşcată (fi g 12/1, 7) sau ro
.

şie (fig.

12/9; 13/3, 8) ;

b) strachina bitronconică din pastă foarte fină de culoare �enuşie
(fig. 12/3) şi din pastă zgrunţuroasă d e culoare roşie-cenuşie (fig. 12/2) ;
c) strachina joasă cu fund plat din pastă foarte fină de culoare roşie
(fig. 11/8, d = 25 cm), cenuşie deschisă (fig. 11/5, d = 18 cm ; 11/ 6,
d=22 cm) şi din pastă nisipoasă fină de culoare roşie (fig. 11/2, d = 16 cm;
11/4, d = 20,5 cm; 11/7, d = 24 cm);
d) strachina joasă cu pereţi curbaţi şi buza uşor îngroşată, cu fund
inelar, din pastă fină de culoare roşie (fig. 11/1, d = 10 cm ; 11/3, d = 17
cm ; 11/4, d = 21 cm) sau renuşie (fig. 13/2).

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

CASTRUL ROMAN DE LA 'RlŞNOV. SAPATURILE DIN ANUL

1971

19

Chiupurile apar in cantitate mare, avind dimensiuni foarte diferite.
Sint din pastă fină de culoare cenuşie deschisă (fig. 15/1), pastă zgrunţu
roasă de culoare cărămizie (fig. 15/2, 6) roşie-cenuşie (fig. 15/3, 5) sau ce
nuşie închisă (fig. 15/4).
Deşi nu atit de numeroase, menţionăm alte citeva forme ceramice.
- capace din pastă fină de culoare roşie-cenuşie (fig. 14/1, d = 9 cm)
sau brun-roşcată (fig. 14/2, d
13 cm) ; pastă zgrunţuroasă de culoare
brună (fig. 14/3, d = 17,5 cm);
- pahare din pastă zgrunţuroasă de culoare roşie-cenuşie (fig. 13/6;
10 cm, i = 8,5 cm);
14/4, d
- cupă din pastă fină de culoare cărămizie închisă (fig. 14/5,
d = 10 cm);
- farfurioară din pastă foarte fină de culoare roşie (fig. 13/1);
- amforă din pastă foarte fină de culoare cărămizie, la suprafaţă
vopsită cu culoare albă (fig. 16/3, 4).
Au apărut două grafitti. Primul exemplar, un fragment de strachi
nă mică din pastă foarte fină de culoare roşie acoperită cu firnis, provine
din turnul din colţul de nord (fig. 17/4). Pe vas au fost găsite zgiriate li
terele
ArAMEMNmN [roG).
Al doilea, o buză de vas din pastă fină de
culoare roşie, descoperit in secţiunea a VIII-a, la suprafaţă pe val, are lite
rele :� E (fig. 17/1).
Tot la capitolul ceramică menţionăm un fragment din prretclc unui
vas mare din pastă foarte fină de culoare roşie, pe care este reprezentată,
foarte stilizat, o figură umană (fig. 17/2), un model obţinut, de asemenea
din peretele unui vas (fig. 17/3, d 2,8 cm) şi un fragment dintr-o lucernă
din pastă foarte fină de culoare cafenie deschisă, descoperit in secţiunea
a XIII-a (fig. 17/5, m 13, a= 0,50 m).
Ornamentaţia de pe vase este relativ simplă: pe două fragmente de
fructieră din pastă zgrunţuroasă de culoare cărămizie intilnim linia inci
zată in val sau motivul alveolar (fig. 18/1, 2) striurile (fig. 18/3, 7) briul
alveolar (fig. 18/6), liniile paralele orizontale incizate combinate cu linii
paralele, de asemenea incizate, in val (fig. 18/8, 9, 11, 12) sau linia simplă
vălurită (fig. 18/10).
O problemă deosebită o ridică descoperirea unui fragment de vas
- parte din bu�a unei străchini din pastă foarte fină de culoare cenuşie,
eu pereţii lustruiţi, ornamentat pe suprafaţa exterioară cu un brîu in relief
format din romburi. A fost descoperit in secţiunea a XII-a, lîngă zid
(a= 0,80 m) in val. După locul de descoperire, fragmentul ar putea fi con=

=

=

2'
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siderat dacic, putind data din faza de construire a castrului de pămînt.
Ornamentaţia il apropie însă foarte mult de formele tipice culturii Sintana
de Mureş (fig. 14/6).
Ceea ce este de subliniat in mod deo:;ebit in cadrul descoperirilor din
castru este prezenţa in cantitate mare a ceramicii de factură dacică. Toată
ceramica lucrată cu mina a apărut in stratul de locuire roman împreună cu
olăria şi alte obiecte romane. Menţionăm că pe acest loc nu există urme
ale vreunei aşezări anterioare construirii castruluilO. Pentru a evita even
tualele indoieli, prezentăm in cele ce urmează materialul lucrat cu mina,
consemnind şi locul descoperirii. Cea mai mare parte a acestei ceramici este
lucrată dintr-o pastă cu nisip şi pietricele de culoare brun-roşcată. Multe
dintre fragmente poartă puternice urme de afumare.
1. Fragment din gura unei oale. Secţiunea a X-a, m 15 (numero
tarea de la NV la SE), a= 0,65 m. Fig. 20/1.
2. Fragment din gura unei oale. Seqiunea a X-a, m 10, a
95 m
(in valul de pămînt). Fig. 20/2.
3. Fragment din gura unei oale. Secţiunea a X-a m 17, a= 1,15 m
(in valul de pămînt). Fig. 20/3.
4. Fragment din gura un2i oale. Secţiunea a X-a, m 25, a = 0,40 m.
Fig. 20/4.
5. Fragment din gura unei oale. Turnul din colţul nordic. Fig. 20/5.
6. Fragment din gura unei oale. Secţiunea a XVI-a, m 3, a= 35.
Fig. 20/6.
7. Fragment din gura unei oale. Secţiunea a X-a, m 26, a= 0,40 m.
Fig. 20/7.
8. Fund de ceaşcă dacică. Turnul din colţul nordic. Fig. 20/8.
9. Fragment din gura unei oale. Secţiunea a X-a, m 19, a= 0,65 m.
Fig. 20/9.
10. Fragment din gura unei oale. Secţiunea a X-a, m 8, a = 0,95 m
(in valul de pămînt). Fig. 20/10.
11. Fragment din gura unei oale. Secţiunea a XII-�, m 8, a= 0,80 m
(in valul de pămînt). Fig. 20/11.
12. Fragment de ceaşcă dacică. Turnul din colţul nordic. Fig. 20/12.
13. Fragment din ceaşcă dacică. Turnul din colţul nordic. Fig. 20/13.
14. Fragment din gura unei oale. Turnul din colţul.nordic. Fig. 20/14.
15. Fragment din gura unei oale. Secţiunea a X-a, m 14 = 1,15 m
'
(în valul de pămînt). Fig. 20/15.
=

10 N. Gudea, Ceramica dacică din castrul roman de la Rîşnov (ms. predat pentru
publicare în Cumidava, anuarul Muzeului judeţean Braşov, voi. VI).
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16. Fragment din gura unei oale. Secţiunea a X-a, m 10,
valul de pămînt). Fig. 20f16.

a = 0,95 m

17. Fragment din gura unei oale. Secţiunea a X-a, m 25, a = 0,40 m.
Fig. 20/17.
18. Fragment din gura unei ceşti dacice. Secţiunea a XIV-a, m 10
a= 0,35 m. Fig. 19/1.
19. Fragment din peretele unui vas. Secţiunea a XII-a, m 8,a=0,75 m
(în valul de pămînt). Fig. 19f2.

20. Fragment din peretele unui vas. Secţiunea a XV-a, m 5, a=0,40
Fig. 19f3.

21. Fragment din per etele unui vas. Turnul din colţul nordic.
Fig. 19/4.
22. Fragment din peretele unui vas. Secţiunea a XVII-a, m 4, a= 0,40
m. Fig. 19f5.
23. Fragment din peretele unui vas. Secţiunea a XVII-a, m 2,5,
a= 0.30 m. Fig. 19f6.
24. Fragment din peretele unui vas. Secţiunea a XII-a, m 4-5. a =
2,15 m (o groapă Ia baza valului). Fig. 19f7.
25. Fragment din gura unui vas. Secţiunea a XV-a, m 7-8, a
o,45 m. Fig. 19/8.
26. Fragment din peretele unui vas. Caseta clădirii B, a
0,35 m
Fig. 19/9.
27. Fragment din ceaşcă dacică. Secţiunea a X-a, m 10, a = 0,95 m
(în valul de pămînt). Fig. 19/10.
28. Fragmel1!t de perete de vas. Secţiunea a XIII-a, m 16, a= 1,15 m
(în valul de pămînt) Fig. 19/11.
29. Fragment de perete de vas, Secţiunea a X-a, m 18, a = 0 35 m
Fig. 1 9/ 12.
30. Fragment de perete de vas. Secţiunea a XII-a, m 11, a = 1,15 m
(în valul de pămînt). Fig. 19f13.
31. Fragment de perete de vas. Secţiuneaa XII-a, mi, 50, a = 0,80 m
(în valul de pămînt). Fig. 19/14.
32. Fragment de perete de vas. Secţiunea a XII-a, m 4-5, a = 2,00 m
(groapă la baza valului de pămînt). Fig. 19/15.
Constatăm deci că ceramica lucrată cu mina apare atît în etapa con
struirii castrului 4e pămînt (ne referim la materialul descoperit in struc-

=

.

,
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tura vasului), cît şi in faza castrului eu zid de piatră (in turnurile de colţ,
in clădirile din interior). Faptul presupune o prezenţă continuă a populaţiei
dacice in zona castrului. Pe de altă parte, în ceramica dacilor se p ăstrează
elemente de decor caracteristice produselor lor ceramice diainte de cuce
rirea romană, şi anume: briul alveolar (fig. 1 9/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 1, 1 2, 1 3),
brîul în relief (fig. 1913, 15 ; 20/ 16) brîu cu striuri (fig. 20/2), buton (fig. 20/ 17),
linie în val incizată sub buză (fig. 20/ 1 , 9). Această ceramică dovedeşte o
deosebită vitalitate în păstrarea unor forme ca oala-sac sau ce�ca ca şi cu
privire la elementele de decor. Spre deosebire de toate celelalte caz� in
care a fost descoperită ceramică dacică de epocă romană, in castrul de la
Rîşnov este mai pregnantă atît persistenţa formelor de vase dacice şi a
elementelor de decor specifice, cît şi cantitatea ceramicii atribuite dacilor.
Dintre materialele din piatră amintim două gresii fragmentare (fig.
14/8, secţiunea a XIII-a, m 17, a= 1 ,25 m, în turnul din colţul vestic şi fig.
14/9, secţiunea a XII-a, m 4-5, a = 2,05 m, în groapa de la baza valului) ;
de asemenea, numeroase obiecte din fier (cuie, piroane scoabe, balamale,
lame de cuţit, arme), descoperite îndeosebi in jurul construcţiilor din piatră.
Obiecte din bronz :
1. Fibulă fragmentară. Secţiunea a X-a, m 66, a = 0,30 m. Fig. 21/3.

2. Arc şi ac de fibulă. Secţiunea a XVIII-a, m 3,50, a= 0,04 mm.
Fig. 21/2.

3. Fibulă fragmentară. Secţiunea a X-a, m 77, a =0,57 m. Fig. 21/1.
4. Bară cu nituri. Secţiunea a X-a, m 69, a

=

0,40 m. Fig. 22/1.

5. Aplică. Secţiunea a X-a, m 1 1 , a= 0,90 m. Fig. 22/2.
6. Trăgător(?) Secţiunea a X-a, m 54, a= 0,70 m. Fig. 2 2 / 3.
7. Mîner de vas. Secţiunea a XII-a, m 1, a= 0,80 m. Fig. 22/4.
8. Aplică. Turnul din colţul estic Fig. 22/5.
9. Verigă. Secţiunea a X-a, m 27, a= 0,35 m. Fig. 22/6.
Menţionăm de asemenea o plăcuţă de plumb cu găuri. Secţiunea a
X-a, m 19, a= 0,90 m.

Piesele din so sînt mai rare. Au apărut doar un ac de păr (fig. 21f5,
turnul din colţul nordic) şi un altul fragmentar (fig. 21/4, secţiunea a XII-a
m 9, a = 0,80 m).

In apropierea turnului din colţul vestic, in secţiunea a XIII-a s-au
descoperit mai mulţi căţei de vatră şi o rîşniţă fragmentaTă. Atît din sec
ţiuni, din caseta clădirii B, ca şi din clădirea centrală provin cioburi de la
recipiente de sticlă.
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Cercetările arheologice din anul 1971 au adus completări asupra cu
noştinţelor despre castru, atît cu privire la planul său, cit şi relativ la
unele aspecte ale culturii materiale care s-a desfăşurat in interiorul aces
tuia. Cum cercetarea castrului este încă in curs, se poate bănui că la Rîş
nov se mai ascund valoroase bogăţii istorice care urmează să fie scoase la
lumină şi in anii viitori.
IOAN 1. POP

DAS ROMERLAGER VON RIŞNOV (ROSENA U)
DIE GRAB UNGEN IM JAHRE 1971
(Zusammenfassung)
Die Verfasser berichten liber die Ergebnisse der archăologischen
Grabungen die im Jahre 1 971 im Romerlager (Castrum) bei Rosenau durch
gefilhrt wurden.
Im ersten Teil der Arbeit werden neue Einzelheiten betreffend die
Erdphase und die Steinphase des Castrums beschrieben. Auf der Nord
westseite wurden im Erdwall die Spuren van Balken gefunden, die in
einer Reihe an der Aussenseite des Walles eingerammt waren. In den Sek
tionen durch den Wall konnten die Uberreste von zur, Befestigung des
Walles waagerecht gelagerten Balken entdeckt werden. Ebenso wurden die
Verteidigungsgrăben ausserhalb der Steinmauern des Castrums aus dessen
zweiter Bauphase festgestellt.
Die Grabungen fiihrten zur Freilegung eines rechteckigen Gebăudes
in der Mitte des Castrums, das das Praetorium gewesen sein konnte. In der
si.i.dwestlichen Gegend innerhalb der Umfassungsmauer wurde ein weiteres
rechteckiges Gebăude entdeckt (Gebăude E).
Im zweiten Teil der Arbeit wird das archăologische Fundgut, nach
Gruppen van Gegenstănden gegliedert, beschrieben. Besondere Aufmerk
samkeit wird der innerhalb des Castrums zusammen mit romischem Ma-
terial gefundenen dakischen Keramik gewidmet.
VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN
Abb.

1

Grundriss des Castrums mit den Grabungen

Abb. 2 Sektion IV

Abb. 3,1 Sektion IV, westliche Wand

2

Sektion X, ăusseres Ende
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Abb. 4,1 Sektion XII Spuren des Turms in der Westecke
2 Grabungska:.ette beim Turm in der Nordecke

Abb. 5,1-2 Turm in der Osteke

Abb. 6,1 Mauer des Gebăudes

E
2 Anbau an des Gebăude

Abb. 7,1-2 Sektion XIV

E

Abb. 8 u. 9 Romische Keramik, Topfe

Abb. 10 Romische Keramik, HenkeltOpfe

Abb. 1 1 Niedere Schi.isseln mit ringformigem und geradem Gefăssboden

Abb. 12 u. 13 Schi.isseln

Abb. 14 Verschiedene romische Gefăsse und andere Gegenstănde
Abb. 15 Bruchsti.icke von irdenen Kri.igen

Abb. 16 Romische Keramik : Grosse Gefăsse und Amphoren

Abb. 17 Romische Keramik

Abb. 18 Verzierte romische Keramik
Abb. 19 Verzierte dakische Keramik
Abb. 20 Dakische Keramik

Abb. 21 Gegenstănde aus Bronze uad Knochen

Abb. 22 Bronzegegenstănde
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Fig. 1.

-

Planul castrului cu săpăturile.
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1
Fig. 3.

-

1, Secţiunea a IV-a, peretele vestic; 2, secţiwtea a X.,a, capătul exterior.
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2
Fig.. 4.

-

1, Secţiunea a XIII-a, urmele turnului din colţul vestic; 2, caseta peste
turnul din colţul nordic.

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

1

Fig. 5.

-

1-2, Turnul din colţul estic.
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2
Fig. 6.

-

1, Zidul clădirii E; 2, construcţia adăugată clădirii B.

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

1

2

Fig, 7.

-

1-2, Sectiunea

a

XIV-a.
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Fii{. 8.

-

Ceramică romană: oale.
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Fig. 9.

-

Ceramică romană: oale.
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Fig. 10.

-

Ceramică romană: oale cu toartă.
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Fig. 11.
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Străchini joase cu fund inelal' şi plat
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Fig. 12.

-

Străchini.
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Fig.

13 ·

- Străchini.
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Fig. 14.

-

Diferite vase romane şi alte obiecte.
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.
Chi' upun fragmentare.
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Fig. 16.

-

Ceramică romană : vase mari şi amfore.
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Fig. 17.

-

Ceramică romană.
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Fig. 18.

-

Ceramică romană ornamentată.
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Fig. 19.

-

Ceramică, dacică ornamentată.
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Fig. 20.

-

Ceramică clacică.
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Fig. 2 1 . - Obiecte din bronz şi os.
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CONTRIB UŢII LA C UNOAŞTEREA POP ULAŢIEI A UTOHTONE
IN FE UDALISM UL TIMP URI U DIN ŢARA BIRSEI

de ALEXANDRINA D. ALEXANDRESCU

In unna cercetărilor făcute de Muzeul braşovean1, in ultimii 10 ani
s-au obţinut o serie de rezultate care au dus la o cunoaştere mai bună a
istoriei Ţării Bîrsei, în special în ceea ce priveşte primul mileni1.1.; astfel,
secolul la IV -lea care era aproape necunoscut, este atestat acum în nume
roase puncte în regiune, mai mult, se întrevede posibilitatea urmăririi aşe
zărilor în diverse etape2• Este adevărat că pentru perioada secolelor V-VII
sînt semnalate deocamdată doar două descoperiri întîmplătoare de la Bra
şov (o cataramă şi un inel, ambele din secolul V)2• Nu ne îndoi� însă că
cercetarea viitoare va duce la descoperirea unor mărturii ale prezenţei
populaţiei din această vreme intrucit o regiune atît de intens locuită în
diverse epoci nu putea rămîne pustie, cu atît mai mult cu cit în perioada

dintre sfîrşitul secolului al VIII-lea şi jumătatea secolului al X-lea, des
coperirile recente arată o populare intensă. Ne referim în special la rezul

tatele săpăturilor de la Hănnan3, Sînpetru4, Rotbav5. Mai menţionăm că
la Hănnan nu avem de-a face numai cu aşezarea de la punctul Groapa
Banului, ci şi cu urmele unei a doua aşezări la relativ mică distanţă de
prima, şi anume, în centrul comunei6•
t Săpături in colaborare cu Institutul de arheologie al Academiei, Bucureşti.

2 M. Marcu, Aşezări postTomane in Ţa.Ta. BiTsei, comunicare la Sesiunea Muzeu

lui judeţean Braşov, noiembrie 1970.

2a Ioan Pop şi Geza Bak6, in CulegeTe de studii şi ceTcetări,
p. 105, nr. 6.

I,

Braşov, 1967,

3 Săpături 1961-1970.
' Sondaje M. Marcu

5 Sondaje M. Marcu

6 Descoperiri făcute cu ocazia săpăturilor D.M.I., executate la biserica-cetate
de către Mariana Beldie.
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Recentul studiu privitor la materiale apărute pe teritoriul actual al
oraşului Braşov7, a putut demonstra prezenţa unor locuiri contemporane
cu cele de la Hănnan, dar care dăinuie şi mai tîrziu, in secolul al XII-lea.
Documentaţia de care dispunem in prezent, permite cunoaşterea unei
perioade destul de lungi din istoria Ţării Bîrsei; nu este ma i puţin ade

vărat faptul că dacă urmele locuirii, de tip Hărman, se prezintă cu o bogă
ţie de material, in special ceramică - de-a dreptul impresionant, cele de

tip Ciugud, adică imediat următoare, ne apar în cantitate mică - subli
niez însă că nu ne referim la numărul punctelor cu asemenea descoperiri.

Dar locuirile mai timpurii se plasează cu precădere in şesul Ţării Bîrsei,

pe cind cele mai tîrzii apar, cu rare excepţii, îndeosebi în locuri mai înalte
şi mai bine ferite ; de aceea, mai uşor au ieşit la iveală, cu ocazia săpături
lor făcute în căutarea unor obiective din alte epoci sau fortuit, materiale
din faza mai veche. Faptul are de bună seamă o explicaţie de ordin istoric
şi anume că după o perioadă destul de lungă în

care avem de-a faoe

cu o populaţie relativ numeroasă ş i stabilă, se anunţă inceputul unei vre

mi de nelinişte care determină retragerea în locuri mai adăpostite. Care
au fost factorii de nelinişte rămîne a se stabili. Cert este că poate încă

din secolul al XI-lea, dar sigur în secolul al XII-lea starea de nelinişte

creşte, ducînd chiar la necesitatea ridicări i unor fortificaţii , şi despre sta
diul actual al cunoştinţelor privitor la aceasat va fi vorba în cele ce ur
mează.
Cetăţile de pămînt s-au bucurat de oarecare atenţie şi in trecut. Tre
buie amintită în acest sens lucrarea lui Orbân B. privitoare la secuime,
în care prezintă o serie de fortificaţii mai vechi şi mai noi. După el şi Iu
liu Marţian8 pomeneşte mai multe

circumvalaţii

in

secuime ş i in Ţara

Birsei. Asupra cetăţilor din Ţara Birsei a atras atenţia în special W. Hor

wath9 . Problema cetăţilor a fost atinsă de Szekely Z . 10 , cu ocazia prezen
tării a două cetăţi din secuime, ca şi de

K.

Horedt11, in studiul privitor la

fortificaţiile dintre Olt şi Tîrnava Mare.
7 Ioan Pop, Date arheologice privitoare la istoria Braşovului în secolele IX-XI,
in Cumidava, II, Braşov, 1 968, p. 9 şi urm.
8 I. Marţian, Repertoriu arheologic pentru Ardeal, Bistriţa, 1920, passim: Beşe
neu, Boroşneul Mare, Corund, Satulung etc. ; idem, Urme din războaiele Romanilor
cu Dacii, Cluj, 1921, p. 44, pomeneşte o circumvalaţie dublă pe Lempeş.
9 W. Horwath, Wallburgen aus dem Burzenlande, in Mitteilungen des Burzen
liinder Siichsischen Museums, 4, 1940, 1-4, p. 36 şi urm.
10 Z. Szekely, Raport despre cercetările arheologice executate de Muzeul Regio
nal dtn Sf. Gheorghe între anii 1945-1953, in Muzeul Regional Sf. Gheorghe Almanah
1879-1954, Tirgu-Mureş, 1955, p. 42 : Zălan şi Arcuş.
11 K. Horedt, Untersuchungen zur Frilhgeschichte Siebenbiirgens, Bucureşti,
1958, p. 148 şi urm.
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Pentru Ţara Bîrsei

cercetările lui Horwath sînt

mai importante,

întrucît a făcut şi ridicarea topografică a acestor cetăţi. Din cele patru
cetăţi cercetate de el, două nu mai intră în cadrul temei, intrucit în urma
săpăturilor s-a constatat că cea de la Braşov-PăticeP2, aparţine primei e

poci a fierului, iar Teliu rt3 este o cetăţuie dacică. Pe de altă parte, cetatea
II de la Teliu nu mai există, fiind distrusă de lucrările carierei de piatră,

care la data ridicării topografice făcute de Horwath era afectată in mare
parte14• In grupa de cetăţi prezentată de Horwath nu intra cea de la Bra
şov-Şprenghi, intrucit în starea în care se găsea, ca cetate cu zid din pia··
tră, nu mai prezenta nimic dintr-o eventuală cetate mai veche de pămînt,
şi de altfel nici in raportul preliminar asupra săpăturilor de la cetate15 nu
s-a întrevăzut posibilitatea existenţei unei cetăţi premergătoare. Singura
dintre cetăţi mai bine cunoscută in urma săpăturilor efectuate intre 1 96 1
şi 1963 este cea d e pe dealul Lempeş dintre comunele Hărman ş i Sinpetru.
Este situată pe micul platou ce constituie partea cea mai ridicată a dealu
lui ce se înalţă izolat in cîmpia Birsei, in apropierea cotului Oltului. Ce

tatea are forma aproximativ ovală, cu axul lung de cea. 40 m, orientat E-V.
Forma este strict determinată de cea a platoului, fiind ceva mai lată

(25 m)

in jumătatea estică. Şanţul săpat in jurul platoului are un contur pe alo
curi vălurit, căci ocoleşte stîncile mai puternice întîlnite in cale. Lăţimea
şanţului este de 10-12 m, adîncimea maximă fiind de

8

m. Prin săparea

şanţului in panta dealului, s-a creat un mic val în . faţa lui. Spre est, de
unde era accesibilă, adică dinspre Hărman, culmea este tăiată de încă două
şanţuri. Spre nord, apărarea era asigurată doar de un şanţ şi val, panta
fiind abruptă. Spre vest şi sud, pe unde accesul era de asemenea mai uşor,
se mai păstrează urmele unui al doilea şanţ de apărare.

La cetate s-au con

statat puţine amenajări : in partea de nord-est pe o mică porţiune, buza
platoului a fost întărită de două rinduri de bolovani, iar o mică porţiune

din partea de nord a platoului a fost pavată cu bolovani mici şi mijlocii.
Locuirea in cetate a lăsat puţine urme, constind mai ales din frag

mente ceramice. Faptul se explică prin lipsa apei, ce trebuia adusă din şes
12 A. D. Alexandrescu şi Ioan Pop, Sondajele de la Bra'Şov-Păticel, in Mate
riale, IX, 1970, p. 161 şi urm.

13 W. Horwath, op. cit., p. 36; Săpături executate in 1961
Ioan Pop.

şi 1963 de către

14 M. Horwath, op. cit., p. 37 şi urm. La data ridicării topografice făcută de
W. Horwath, una din cele două incinte era complet distrusă, iar cealaltă atacată.

l5 A. D. Alexandrescu şi N. Constantinescu, Săpăturile de salvare de pe dealul
Şprenghi, in Materiale, VI, 1 959, p. 667 şi urm.
4 - CUMIDAVA
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şi, deci, o situaţie nefavorabilă pentru o locuire îndelungată. O mică albiere

in partea de sud a platoului a putut eventual servi de cisternă.

Materialele au apărut mai mult în partea estică a platoului, in cea

vestică stinca fiind în mai multe locuri de suprafaţă.

Ceramica descoperită este toată lucrată la roată, prezentind in parte

caracteristici ale secolului al XI-lea, dar in general apare mai evaluată,

ceea ce ne-a determinat să o atribuim secolului al XII-lea, fiind posibil

să fi dăinuit şi la începutul secolului al XIII-lea. Descoperirea in săpătu

rile efectuate la Braşov pe Dealul Şprenghi a cîtorva fragmente ceramice

asemănătoare cu cele de pe Lempeş, permite presupunerea că şi acolo a exis

tat anterior cetăţii de piatră di n secolele XIV-XV o cetate la fel cu cea
de pe Lempeş. Şi pe Şprenghi a fost folosit platoul in panta căruia s-a să

pat şanţul cu val in faţă. Este drept că prin construirea cetăţii tîrzii, care

probabil a reamenajat şanţul, nu s-a putut constata cu ocaz ia săpăturilor
existenţa a două faze de folosire a acesteia. Pe baza materialelor descope
rite se poate presupune totuşi că la

construirea

micii

cetăţi

de piatră

s-au folosit amenajările anterioare şi deci cetatea de pe Şprenghi ar putea

fi inclusă in rîndul cetăţilor de pămînt din Ţara Bîrsei. De altfel un
menea punct de vedere a fost exprimat înainte de către Bakâ G . w.

ase

A treia cetate pe care vrem s-o amintim este cea care se afla pe ma

lul stîng al văii cetăţii la Teliu. Avea o formă relativ ovală (circa 35/20 m),

despărţită de culmea dealului ce urca spre nord şi est prin două şanţuri
(late de aproximativ

1 0 m şi adînci de 1-2 m)

cu val intre ele. Partea

dinspre sud a cetăţii era deja distrusă cind i s-a făcut ridicarea topografică.

Cu ocazia acelei cercetări de teren nu s-au găsit mate riale 17 • Marţian18 po
meneşte şi el cetatea, pe care o descrie în felul următor : "urme de fortifi

caţii, care au constat din două părţi situate lîngă olaltă. In partea dinspre
nord se pot deosebi la suprafaţa solului temeliile unei incinte de formă

eliptică iar în partea dinspre sud se văd urmele unui zid semicircular pe

o lungime de 60 m. Aceste fortificaţii sînt prevăzute la bază cu şanţuri a

dînci şi resturile zidurilor prezintă construcţia legată cu var" . Şi, mai de
parte, notează că acolo "coama dealului este tăiată de două şanţuri adînci
de circa 10 m". Marţian atribuie cetatea cavalerilor teutoni, socotind insă

16

G. Bak6, Cav4lerii teutoni In Ţara Birsei, tn Studii, X, 1, 1957, p. 148 ; idem,

in Studii şi articole de istorie, III, 1961, p. 62.
17 W. Horwath, op. cit-. p. 38.
1B I. Marţian, op. cit., p. 45.
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că era ridicată anterior, cavalerii teutoni folosind-o şi întrebuinţînd-o. ln
apropiere, spre nord, mai menţionează un turn dreptunghiular din piatră
cu var.
Nu ştim dacă Marţian a fost la faţa locului sau preia informaţia de

la Orban. Oricum, zidurile de piatră pe care le aminteşte par a

se referi

la incinta sudică a cetăţii duble şi nu afectează nicidecum cetatea descrisă
de H orwath la ca.re dat fiindcă frontul carierei o ati nsese dej a, ar fi observa t
prezenţa resturilor de construcţie de piatră. Astfel socotim că şi cetatea
Teliu II făcea parte din grupa ce ne interesează.

De altfel şi situarea cetăţilor la limitele Ţării Bîrsei ni se pare destul
de semnificativă. Ce-i drept, cea de la Teliu este aşezată relativ adînc în

vale, dar cea de pe Şprenghi şi cea de pe Lempeş stau faţă în faţă. Cetă
ţile par a fonna un complex din care deocamdată lipsesc cele care ar fi tre
buit să apere graniţa de vest a ţării - spre izvoarele Bîrsei şi pe versan
tele răsăritene ale Măgurii Codlei şi Perşanilor. Poate că valea Oltului spre
Perşani era supravegheată de o eventuală cetate anterioară celei de la
Feldioara.

Ceea ce ni se pare important în unna cercetărilor de pe Lempeş este

confirmarea existenţei unor cetăţi în

cursul

secolului

al X II-lea.

Este

fireşte greu de stabilit exact momentul cînd au fost ridicate cetăţile şi tot
atit de greu de stabilit ce a determinat ridicarea lor. Poate că nu este lipsit
de semnificaţie faptul că şi în Ţara Bîrsei a fost s emnalată existenţa unui
tezaur de tipul celui de la Streza-Cirţişoara19, ori o asemenea îngropare de

tezaure similară celei din Ţara Făgăraşului a putut avea aceeaşi cauză, şi

anume, aşa cum a presupus K. Horedt, "Starea de nelinişte şi nesiguranţă

datorită poate fixării frontierei statului maghiar" 20, adică o repetare a unei

situaţii după un interval de aproximativ jumătate de secol în ţara vecină

spre răsărit, dacă nu cumva tocmai în momentul cînd se petrec evenimen

tele în Ţara Făgăraşului, adică de la mijlocul secolului al Xl[-lea, Ţara
Bîrsei încearcă să-i creeze posibilităţi de apărare de care nu simţise nevoia

înainte. Rămîne de văzut, cind îşi încetează existenţa cetăţile. Probabil odată
cu încadrarea Ţării Bîrsei în statul maghiar, adică în jurul anului 1 200.

Odată cu instalarea cavalerilor teutoni, cetăţile ridicate de populaţia au
tohtonă nu mai puteau fiinţa. Atribuirea lor populaţiei autohtone ni se
pare în prezent neîndoelnică avînd in vedere că marea masă a materia19 G. Bak6, Contribuţii Z4 iatoria TTansilvaniei de sud-est, în secolele XI-XIII,

in SCfiT, XII, 1961. 1, p. 115

20 K. Horedt. Contribuţii la istoria TTansilvaniei, in secolele IV-XIII,
reşti, 1958, p. 127.
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lului ceramic recoltat pe Lempeş este de tradiţie locală. La aceasta se mai
adaugă descoperirea in cadrul săpăturilor executate la biserica-cetate de la
Prejmer2 1 a ceramicii atribuite primilor colonişti veniţi î n Ţara Bîrsei intr
un nivel anterior anului

1 241. Ori dacă primele cetăţi ridicate de cavalerii

teutoni au fost cele de pămînt este greu de presupus că aceştia ar fi folosit
numai ceramică autohtonă şi nu din cea de tipul apărut la Prejmer.
Din cele de mai sus reiese că unele probleme legate de istoria mai
veche a Ţării Bîrsei încep să se apropie de rezolvare, totuşi din expunere
a reieşit lipsa aproape totală de documentare începînd din secolul al V-lea
şi pînă la sfîrşitul secolului al VIII-lea. Pentru secolele X-XI se simte
nevoia intensificării cercetării în zone asemănătoare celor unde întîmplă
tor au apărut asemenea documente. Şi dacă secolul al XII-lea este acum
relativ bine cunoscut din materiale des-coperite in cetăţi, nu se cunosc încă

aşezările celor ce au ridicat cetăţile22. Şi cum lunga perioadă despre care a

fost vorba se încheie odată cu instalarea, e drept pentru scurtă vreme a ca
valerilor teutoni în Ţara Birsei, este utH să se ţină seamă de faptul că pînă

in prezent nu a fost identificată nici una din cetăţile pe care documentele

ne arată că aceştia le-au ridicat.
Cercetările viitoare vor aduce fără îndoială noi documente pentru

ca in istoria vechii Ţări a Birsei să rămînă cit mai puţine perioade necu

noscute.

BEITRAGE ZUR KENNTNIS DER EINHEIMISCBE BEVOLKERUNG
WAHREND iDES FRUHEN \FEUDALISMUS iM BURZENLAND
(Zusammenfassung)
Die Forschungen der letzten Jahre fiihrten zu einig en wichtigen Erkenni

nissen liber das Burzenland, insbesondere was das erste Jahrtausend anbe
langt. So wurde z.B . das frilher fast unbekannte

4. Jh. in mehreren Be- .

ziehungen erhellt, und was noch wichtiger ist, die M()glichkeit, die ein

zelnen Etappen der N i ederlass ungen festzulegen, beginnt sich allmăhlich
abzuzeichnen. Allerdings ist die Zeit vom

5. bis zum 7. Jh . nur wenig be

lmnnt, aber zweifellos werden weitere Forschungsarbeiten auch darilber

2 1 SA-pături executate de R. Heitel de la D.M.I.
22 Citeva fragmente ceramice descoperite la Hărman, biserica-cetate, sint ase
mănătoare celor din cetatea de pe Lempeş, astfel incit se poate presupune că aşeza
rea civilă se afla pe teritoriul satului actual şi cercetări viitoare vor putea confirma
aceasta.
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Aufschluss geben, da mit Sicherheit anzunehmen ist, dass ein zu verschie
denen Zeitabschnitten so dicht besiedeltes Gebiet nicht veroden kann, um
so mehr, als die folgende Periode (8.-1 0. Jh.) sehr gut vertreten ist. Hinzu
Kommen noch einige ăltere Entdeckungen aus dem 9.-1 1 . Jh. , die sich auf
mehrere Fundorte beziehen, welche jedoch nur wenig Material darboten.
Wăhrend die friiheren Niederlassungen vorwiegend in der Burzenebene
festzustellen sind, erscheinen die spăteren, mit wenigen Ausnahmen, vor
allem an hoher gelegenen und geschiitzteren Stellen. Diese Tatsache hat
selbstredend eine geschichtliche Erklărung und zwar, zeichnet sich nach
einer ziemlich langen Periode cler Ruhe mit einer verhaltnismassig zahl
reichen und sesshaften Bevolkerung der Beginn einer Zeit der Unruhe ab,
die im Laufe des 1 2. Jh . vermutlich zur Notwendigkeit fiihrte, Befestigun
gen zu errichten.
Eine der damals erbauten Burgen befindet sich auf der hochsten
Kuppe des Lempesch zwischen den Dorfem Honigberg und Petersberg.
Ihre verhaltnismăssig ovale Form passt sich der Form des Plateaus ge
nau an und hat in ihrer grBssten Ausdehnung in ost-westlicher Richtung
eine Lănge von ungefăhr 40 m, wăhrend die gri:isste Breite in der ostlichen
Hălfte 25 m betragt. Der Umriss des um das Plateau angelegten Grabens
ist stellenweise ausgebuchtet, da einige Felsen umgangen werden muss
ten. Seine Breite betrăgt 1 Q-12 m, die Tiefe 8 m. Wegen seiner Lage am
Abhang entstand vor dem Graben ein kleiner Wall. In ostlicher Richtung
fllhrte der Zugang zum Gipfel, jedoch liber andere zwei Grăben : ebenso
fanden sich im Westen und Siiden Spuren eines zweiten Grabens.
Auf , der Burg wurden, die Keramik ausgenommen, verhăltnismăssig
wenige Funde gemacht, was vermutlich auf den Wassermamgel zurUckzu
fUhren ist. Die durchwegs scheibengedrehte Keramik weist noch Merk
male des 1 1 . Jh. auf, ihre stark ausgebildete Form verlangt jedoch eine Da
tierung fiir das 1 2. Jh., vermutlich auch noch fUr das beginnende 1 3. (Raf.
I/1-5).
Das Auftreten einer ahnlichen Keramik auf dem Gesprengberg in
Kronstadt (Taf. 1/6-8) bestarkt die Annahme, dass sich auch dort vor
Errichtung der steinernen Burg eine ăhnliche Burg befunden haben muss.
Es ist mit Sicherheit, anzunehmen, dass sich eine dritte Burg auf der
linken Flanke des Teliu-Tales befand. Die beiden letzteren Burgen waren
etwas kleiner als diejenige vom Lempesch, hatten aber die gleiche Abwehr
anlage. Beide wurden mittlerweile durch Anlegen von Steinbriichen zer
stOrt.
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Die Anlage von Burgen an den Grenzen des Burzenlandes Uisst das
Vorhandensein eines Abwehrsystems vermuten, in dem jedoch vorlăufig
Anlagen zur Verteidigung der Westgrenze fehlen.
Der Zeitpunkt, an dem diese Burgen errichtet wurden, ist schwer
festzulegen. Vielleicht k<>nnte ein im Burzenland vergrabener Schatz vom
Typ desjenigen von Strej a-Cîrţişoara dariiber Aufschluss geben, da er
vielleicht auf die unsichere Lage vor der Festlegung der Grenze des unga
rischen Staates zuriickzufiihren wăre. Das Ende der .Existenz dieser Bur
gen hăngt vermutlich mit der Ansiedlung des deutschen Ritterordens zu
sammen, liber die verschiedene Urkunden Aufschluss geben, deren B urgen,
j edoch n och nicht identifiziert werden konnten.

TAFELVERZEICHNIS

Abb.

1. - 1-5, Gefiissbruchstiicke von Hărman, am Lempeş, 6-8, Gefiissbruch
stiicke von Braşov, am Şprenghi.
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1-5, Fragmente ceramice de la Hărman, dealul Lempeş, 6-8, Fragmente
ceramice de la Braşov, dealul Şprengh.i.
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DETERMINAREA ŞI REPREZENTAREA SPAŢIALA
A "MONUMENTELOR" ARHEOLOGICE CU VOLU"\f U'flLITAR,

SAPAT IN PAMINT

(principii şi dispozitiv de lucru)1

de SYLVIU COMANESCU şi CORNELIU N. MATEESCU

"Monumentele" arheologice cu volum utilitar, săpat in pămînt (gropi
"de bucate", fîntîni, cisteme, hypogee etc.) prezintă importanţă, ca şi alte
categorii de "monumente" , pentru reconstituirea trecutului. Cu toate aces
tea, pînă de curînd, nicăieri nu s-au bucurat din partea cercetătorilor de
atenţia cuvenită2• Dar, odată cu amploarea săpăturilor arheologice şi per
fecţionarea metodelor de cercetare, s-a simţi.t nevoie ca şi pentru astfel
de "monumente" observaţiile făcute pe ter�n. în cursul săpăturilor, să
poată fi înregistrate în mod precis.
Ocupîndu-ne de mai bine de un deceniu cu formele gropilor "de bu
cate" din aşezarea de la Vădastra3, unde aceste "monumente" au fost folo
site din neolitic pînă la începutul secolului nostru, am ajuns la construirea
unui dispozitiv simplu şi uşor de mînuit. Acesta permite, în timpul efec
tuării săpăturilor arheologice, măsuri precise în vederea determinării şi
reprezentării spaţiale a "monumentelor" cu volum utilitar, săpat in
pămînt.'.
1 Comunicare apărută în limba engleză cu titlul Measurement and presenta
tion of archaeological features excavated below ground; principles and practice,
în Proceedings of the Anglo-Roumain Conference Mamaia 1970, Edinburgh, Univer

sity Press, 1971, p. 4 15-421. In forma de faţă, cu mici completări pentru adaptarea
textului In limba română.
2 Pentru gropile "de bucate", ştiri preţioase se cunosc şi din lucrările autorilor
latini (Varr., De agr., 1, 57, 63 ; Col., De rust., 1, 6 ; Plin., Nat. Hist., XVIII, 30) .
3 Vădastra se află in Cîmpia Olteniei, 1 4 km nord-vest de micul port Corabia.
' S. Comănescu und C. N. Mateesco, Methode nud Vorrichtung zur geometri
schen Rekonstruction der "Getreidegruben" , in Archeologicke rozhledy, XXII, 1970,
5, p. 596 598 ; idem, Bestimmung und Darstellung im Raum der "Getreidegruben"
(Anhand einer Grube von Vădastra), in Zephyrus" XXI-XXII, 1970-1971, p. 92-97.
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Determinarea spaţială şi, apoi, reprezentarea geometrică a acestor
"monumente" necesită, în primu l rînd, materializarea vizuală ca şi defi
nirea din punct de vedere geometric a s uprafeţei care mărgineşte "monu
mentul " . In acest mod, volumu l "monumentului" srebuie să fie gol, ceea
ce impune evacuarea umpluturii acumulate în decursul vremii.
Deoarece determinarea spaţială a infinităţii de puncte care compun
suprafaţa ce limitează volumul este o operaţie practic imposibilă, se re
curge la o reprezentare aproximativă, in care suprafaţa reală este substi
tuită convenabil apropiată. Cum "monumentul"

e

săpat în pămînt, putem

considera această suprafaţă apropiată ca o suprafaţă topografică, asupra
căreia se pot aplica toate proprietăţile geomentrice cunoscute .
Pentru determinarea geometrică a "monumentului" se intersectează
volumul său cu plane orizontale , cu atît mai numeroase cu cît suprafaţa care
îl mărgineşte este mai neregulată şi se caută obţinerea unei precizii mai
mari . Curbele de intersecţie - curbe orizontale închise - figurate la

adîncimile respective faţă de un nivel de referinţă constituie
geometrice
cuprinsă

importante

între

două

ale

curbe

suprafeţei
consceutive

se
cu

înlocuieşte,
suprafaţa

apoi,

elementele
suprafaţa

generată

de

o

dreapta care alunecă pe aceste două curbe şi care rămîne mereu perpendi
culară pe una din ele. In ansamblu, suprafaţa topografică este astfel gene
rată de o

linie poligonală variabilă , ale cărei vîrfuri alunecă tot timpul

pe curbele orizontale. C u cît numărul secţiunilor orizontale este mai mare
şi, deci, sînt mai apropiate, cu atît lungimea dreptelor generatoare

eo:.te

mai scurtă, i ar la limită tinde spre zero. Linia poligonală variabilă va fi
la limită o curbă generatoare, cu curbură variabilă-

In conformitate cu principiul enunţat am căutat, ca, prin mij loace

cît mai simple, să se poată face măsurările necesare. Astfel , se alege un ax
vertical de referinţă în interiorul volumului pe care se măsoară adîncimile
diferitelor plane orizontale; pentr u simplificare acestea se iau la distanţe
egale unul de altul.
Pentru determinarea curbei de intersecţie, aferentă fiecărui plan ori
zontal, se aelge un număr de puncte ale curbei, puncte a căror poziţie
planimetrică se determină printr-un sistem de coordonate polare - con
siderînd polul chiar punctul de intersecţie dintre planul orizontal şi axul
vertical

ales. Faţă de o direcţie arbitrară de referinţă se măsoară unghiul

razei polare şi , în acest caz, pentru simplificare s-a ales un număr limitat
de direcţii polare. Acestea formează între ele unghiuri

360° ale circumferinţei

egale, încît cele

au fost împărţite in acelaşi număr de părţi egale
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Dispozitivul realizat de noi, cu care se măsoară elementele aliniate,
se compune din :
a) O riglă de lemn c u secţiune pătrată, avînd latura de 4 cm ş i lun
gimea de 2,50 m (fig. 1). Capătul i nferior al riglei este prevăzut cu un sabot
metalic ascuţit, spre a se putea înfige vertical in pămînt pînă la gradaţia
cm. La capătul de sus e fixat, în axul riglei, un vîrf metalic de ancorare.
Rigla e gradată pe două laturi din 10 in 10 cm, incepind de la bază înspre

O

vîrf. Vîrful metalic e folosit şi ca reper topografic pentru situarea in plan

a volumului considreat. Rigla, prin axul său, materializează axul matematic
vertical, pe care se vor face măsurările de adîncime.

b) O măsuţă circulară de lemn cu diametrul de 40 cm, care are in

centru o gaură pătrată cu latura de 4, 1 cm, prin care măsuţa pote aluneca
pe rigla gradată. Pe faţa măsuţei sînt trasate 8 direcţii polare repartizate
uniform, aVInd fiecare între ele unghiuri de 45°, numerotate de la 1 la 85•
D-a lungul acestor direcţii sînt fixate cîte două repere de ghidaj : primul,

situat la 10 cm distanţă de punctul pola r d e referinţă (axul vertical) şi al

doilea, pe circumferinţa măsuţei. Mesuţa se poate fixa pe riglă la orice divi
ziune multiplu de 5 cm, prin intermediul unui cui de blocaj care se intro

duce în găurile special practicate în riglă. Măsuţa materializează planele
orizontale de intersecţie . Cu ajutorul ei se pot măsura lungimile diferitelor
direcţi i polare ale punctelor fiecărei curbe de intersecţie.

c) O ruletă obişnuită de metal, gradată în centimetri, cu singura

deosebire că reperul de început este 10 cm şi nu O cm, pentru a putea
permite citirea d irectă a măsurărilor.

d) Un fir cu plumb, pentru verticalizarea :ffi. xării riglei. Se poate uti

liza şi o nivelă cu apă .

Ca mod de lucru se procedează astfel : se înfige rigla aproximativ in
centrul curbei de bază, pînă la divizunea O cm. De vîrful metalic al capă

tului de s us (care trebuie să se găsească deasupra nivelului solului), se face
ancorarea riglei în poziţie verticală. Ancorarea se realizează prin in terme
diul a patru ţăruşi bătuţi în cruce, fiind întinşi tiranţi de la fiecare ţăruş la

vîrful metalic al riglei. Poziţia verticală e controlată cu ajutorul firului cu
plumb, pe două laturi adiacente ale pătratului riglei.

Se stabileşte, apoi, poziţia planimetrică şi altimetrică absolută a vîr
fului metalic, determinîndu-t>e astfel poziţia topografică a ,,monumentului"
in cadrul complexului arheolgic respectiv. Se ridică măsuţa pînă

la virful

5 Pentru valori mai mari şi mai complexe, numărul direcţiilor polare poate
fi mărit.
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metalic şi se determină unghiul de orientare al direcţiei polare nr. 1. Atit
stabilirea poziţiei topografice a virfului metalic al riglei cit şi măsurarea

unghiului de orientare al direcţiei polare nr. 1 fiind operaţii curente topo
grafice, nu intră în cadrul comunicării de faţă.
Odată instalat dispozitivul, se poate trece la măsurările propriu-zise
ale elementelor necesare determinărilor. Se coboară şi se fixează măsuţa
la diviziunea O cm şi cu capătul ruletei prins de reperul ghidaj

-

1 0 cm

al primei direcţii polare - se mă,soară de-a lungul reperului ghidaj de pe

circumferinţa măsuţei, întinzindu-se ruleta pînă la peretele volumului con
siderat, unde se face citirea distanţei. Pe hîrtie milimetrică, la o scară

convenabil aleasă, pe care în prealabil s-au trasat 8 sau 16 direcţii polare

(in

funcţie de dimensiunile "monumentului") se face raportarea măsură

rilor efectuate (fig. 2). In mod identic, se fac măsurările şi raportările ş i
pentru celelalte direcţii polare. Prin racordarea convenabilă a celor 8 sau 1 6

puncte ce au fost raportate pe hîrtie milimetrică se obţine curba de inter

secţie a planulu( orizontal al gradaţiei O cm. Operaţiile de

măsurare şi

raportare se continuă asemănător pentru toate planele de intersecţie pînă
se ajunge la partea superioară a volumului săpat. Atît dispozitivul d e lucru
cît şi metoda de execuţie fac obiectul inovaţiei noastre.6•
Rezultatul final este, deci, un plan topografic cu curbe de nivel de
adîncime avînd echidistanta de 5 sau 10 cm asupra căruia se pot face
aplicaţii matematice caracteristice planurilor topografcie şi anume :
- întocmirea grafică şi analitică a oricăror profile verticale, in ve

derea studierii formelor caracteristice ale acestor "monumente";
- determniarea grafică şi analitică a volumului săpat ;
- întocmirea grafică a unor curbe de intersecţie ale volumului considerat c:u diferite plane sau volume oarecare;
- reintregirea porţiunilor distruse în decursul vremii (prin studierea formelor similare);
- întocmirea unor reprezentări-perspective ale "monumentului" ;
- executarea unor machete spaţiale.
Precizia rezultatelor obţinute este în funcţie şi de scara de raportare
şi întocmire a planului topografic.

In cele ce urmează redăm rezultatele numerice şi grafice asupra deter

minărilor volumetrice făcute pentru groapa "de bucate" (fig, 3 şi 2) apar
ţinînd neoliticului mijlociu de la Vădastra.
6

Inregistrată

la 16

decembrie 1966.
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Groapa a fost determinată şi reprezentată spaţial in planul topografic

la scara 1 : 10, avind curbe de nivel de adîncime c u echidistanţa de 1 0 cm.

Pentru studiul arheologic, s-a preconizat şi determinarea volumului

de înmagazinare cu cereale. Astfel, cu ajutorul metodei volumelor elemen
tare, s-a considerat volumul total al gropii împărţit în 16 volume elemen
tare (numai pînă la partea de jos a gîtului gropii), limitate de planele ori
zontale de secţiune şi peretele gropii. Cu planimetrul s-au determinat
suprafaţa secţiunilor ce limitează volumele e lementare şi prin calcule arit
metice simple (tabela
Secţiunea
curbei de
adtncime
cm

o

1 ) s-a găsit volumul gropii egal cu 2, 1 14 mc3.

Media cit1rll
planimetrulul

1

Inceput
p...

-

Sfirşit

Suprafaţa
mp

Diferenţa
sectiunii

ObservaţU

-

/}

-

2,394
2,465
2,Q2l

cut pe planul cu curbe

2,024

4336-37/350/1000

10

2376

47710

2394

00

4770
7219

95o4D

12221

QO
40

50

60

70
60

00

7'235

2465

2200

2,2100

187·0

1,87'0

95114
11681
3672
5500

3705
5542

i165

�7214

11714

8610

990�
U96

·12'97

006

1,7:10

21024

8652

0789

120

2700

.3546

2815
00186
4202

1410

411517

467•6

6'119

14628

5019

1160

49S2

52�

261

1.30
a.so

1961

.(

Volumul = l
V = 0,10

(

2

1,297
�·lJ07

'1 1107
656

)

trul polar "Reiss"

t:,.

nr

.

Constanta planimetru-

lui pentru scara 1 : 10 este c

sup.

=

=

0,{.01
6. c

i016il6
0,5119

391

+ S2 + . . . S 1 5

de nivel de adincime la
scara 1 : 10 cu planime-

0� 954
0,8106

:954

Sl + Sl6
2

2•39 4 + °·21i7

1i,487

1487

[00
110

1,714

fă-

s-a

Pl:animetrarea

0\391
KJI,;267

)

+ 2,465 +2,22 1 + 2,200 + 2,024 + 1 ,850 + 1 ,7 1 4 +

1 ,487 + 1,297 + 1 , 1 07 + 0,954 + 0,806 + 0,656 + 0,519+ 0,391
V = 1 0 (1,331 + 19,8 1 1)

=

0,10 X 21,142 = 2,1 14 mc.

Capacitatea de înmagazinare era, deci, următoarea :

- circa 1 ,6 tone de grîu cu greutate volumetrică între O, 700-0,800 tfmc ;
- aproape 1,5 tone orz cu greutate volumetrică de circa 0,690 tfmc.
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Săpăturile arheologke efectuate la Vădastra au

ales în ultimii

dat la iveală, mai

15 ani, numeroase gropi "de bucate" din diferite epoci. Cer

cetate an de an s-a putut ajunge, prin determinarea şi reprezentarea spa
ţială a gropilor mai bine păstrate, atît la cunoaşterea tipologiei acestor
"monumente" ca şi la estimarea capacităţii lor de înmagazinare cu cereale.
Un studiu comparativ al gropilor "de

bucate" e, deocamdată, imposibil

întrucît pentru alte aşezări nu se cunosc decît reprezentări impresioniste.
Gropile "de bucate" - ca şi alte "monumente" arheologice cu volum

utilitar, săpat în pămînt - urmărite pe regiuni mai mari pot duce

la con

cluzii de caracter etnologic şi statistica-economic. Prin aceasta contribuie
la corectarea unor erori încetăţenite în diferite lucrări de istorie sau, în
general, contribuie la mai buna cunoaştere a unor aspecte ale timpurilor
apuse .

BESTIMMUNG IUND DARSTELLUNG IM RAUM
DER IN DIE ERDE GEGRABENEN ARCBAOLOGISCBEN
"DENKMĂLER" MIT NUTZVOLUMEN
(Arbeitsprinzipien - und Anwendung)
(ZUSAMMENF ASSUNG)

Die in die Erde gegrabenen archaologischen "Denkmă·ler" mit Nutz
volumen ("Getreidegruben" , Brunnen, Zisternen usw.) sind

flir die Ken

ntnis der Vergangenheit von Bedeutung.
Zu ihrer Messung wahrend der Ausgrabungen

kann ein topogra

phisches Verfahren zur Best.immung der Tiefenniveaukurven angewan dt
werden. Zu diesem Zweck wird das "Denkmal" mit horizontalen gleich
weit von einander entfemten Ebenen unterteilt. Wenn die planimetrische
und niveaumetrische Darstellung als Grundlage dient, konnen verticale
Schnitte und andere

Schnitte

die

charakteristischen Querschnitte

des

untersuchten "Denkma-ls" - bestimmt werden.

In der Praxis misst man, von einer vertikalen Beziehungsachse aus
Ebenen die Polarkoordinaten
der Punkte, die Sich auf dem Perimeterniveau, das dem " Denkmal" ent
spricht , befinden. Der verticalen Achse entspricht eine Leiste mit qua
dratischem Querschnitt, die in Zentimeter eingeteilt ist und in die Gruben
mitte bis zur Bodenmarke eingerammt wird.
Auf der Leiste gleitet ein kreisformiges Messtischdlen (das die hori
zontale Ebene darstellt) auf dem Polarrichtung gezogen wurden entlang

gehend, in den verschiedenen horizontalen
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derer die Me�ungen durchgefiihrt werden. Die erzielten Ergebnisse wer
den auf Millimeterpapier ein festgelegten Masstab ubertragen.
Durch die Verbindung der Punkte eines j eden Umrisse s erhalt man
Tiefenkurven, die den Niveaus der Schnittebenen entsprechen . Mit Hil
fe von elementaren mathematischen Formeln erhălt man das Gesamtvo
lumen des "Denkmals" . Als Beispiel stellen wir die Bestimmung des Rau
mes und des Volumens einer neolithischem "Getreidegrube" von Vădastra
dar, die auch die Be rechn ung der Speicherkapazitat enthalt.
In

die Erde gegrabene

archaologische "Denkmaler"

mit Nutzvo

lumen, die methodisch erforscht und auf breiteren Ebene verfolgt werden,

konnen zu statistisch-wirtschaftlichen, ges ch ichtli ch en und ethnologischen
Schl ussfolgerungen fi.ihren.

VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN
Abb. 1.
Messvorrichtung eines in die Erde gegrabenen archăologischen
"Denkmals" mit Nutzvolumen.
Abb. 2.
Darstellung der Durchgefiihrten Messungen bei einer "Getreide�
grube" aus dem mittleren Neolithikum von Vădastra (Ausgrabungen, Corneliu N.
Mateescu, 1969).
Abb. 3.
"Getreidegrube" von Vădastra mit den Querschnitten.
-

-

-
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Dispozitiv pentru efectuarea măsurătorilor unui "monument" arheo
logic cu volum utilitar săpat in pămint.
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Raportarea măsurilor efectuate la o groapă "de bucate" din neoli
ticul mijlociu de la Vădastra (săpături, Corneliu N. Mateescu, 1969).
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Groapa "de bucate" de la Vădastra cu profilele.
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CETATEA FAGARAŞ UL UI, lN L UMINA INVENTARELOR SALE DIN
SECOL UL AL XVII-lea,
-

de RICA POPESCU

In secoll.ul XVH marele domeniu feudal al Ţării Făgăraşului se com
punea din domeniile Făgăraş, curtea din Porumbacu şi curtea din Comana
fiind stăpînit direct de principii Transi!lvaniei, constituind contrazestrea
soţiHor lor, principesele.
Invellltarele de care dispunem în prezent au fost pul:Xlicate în rezu
mat intr-o ediţie veche de scripte şi manuscrise de către Makkai Laszl6,1
iar in anul 1 970 au apărut sub îngriji.rea academicianului David Prodan în
primuil volum al Urbariilor Ţării FăgăraşUlui 2• Prin bunăvoinţa colectivu
lui clujean dispunem în prezent de inventarele cetăţii FăgăTaşului din anii
1 632, 1637 3, 1 656", 1 676 5, 1 726 6 (extras din cronica Mînăstirii franciJscooe
din Făgăraş) precum şi de inventarele de muniţii din anii 1 662, 1 6657•
Importanţa pe care o ,prezintă prelucrarea acestui marteriail este deo
sebită atîlt pentru cercetarea istotică propriu-zisă, cît şi pellltru e'V'Oluţia
ulterioară a lucrărilor de restaurare a m onumentullui în lumina unor pre
ţioase descrieri de epocă.
1 Makkai Laszl6, I. Rak6czi Gyl5Tgy birtokainak gazdasagi iratai 1631 -1648.

2 D. Prodan, Urba'riile Ţării Făgăraşului, vol. I, 1601-1650, Bucureşti 1970.

3 D. Prodan, Urbariile Ţării Făgăraşului, vol. I, 1601-1650, p. 130-195 şi
394-428, originalul în Arhivele Statului Budapesta, Urbaria et Conscriptions, fascicola
14, nr. 39.
� Inventarul din 1656 se află in fotocopie la Biblioteca Filialei Academiei Cluj,
Arhiva IstoricA.
5 Inventarul de muniţii şi cel al cetăţii din anul 1676 se află in fotocopie la
Biblioteca Filialei Academiei Cluj, Arhiva Istorică.
6 Inventarul din 1 726 este notat pe marginea cronicii Minăstirii franciscane
din Făgăraş, in Arhiva Muzeului Cetăţii Făgăraş o copie dactilografiată.
7 Inventarele de muniţii din anii 1662 şi 1665 se află in
Academiei R.S.R. Cluj, Arhiva Istorică.
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Primul invenbar întocmit între 1 5-23 i anuarie 1632 de către Gheorghe
Literatus Szegedi, din ordinul principelui Transhlvaniei, după moartea lui
Gabriel Bethlen, ne dă o imagin e amptă a dezvoltării pe care a luat-o do

meniul feudal ail Făgăr�ului.

In anuJ 1613 a fost ales principe al Transilvaniei Gabriel Bethlen.

Conform uzanţelor epocii, marele domeniu feudal este dă·ruit şi apoi testat
soţiei sale, Ecaterina, principesă din casa de Brandenburg8• In această pe

rioadă adaptările şi adăugirile de construcţii la care este supusă cetatea
vor culmina cu transformarea sa într-o fastuoasă reşedinţă princia.ră. Pri

mele începuturi sînt făcute încă din 1623!' cînd sînt elaborate ce}e 36 de

puncte ale instrucţiunilor economice ale lui Gabriel Betihlen către provi
zorul cetăţii Făgăr�. Spicuim din acestea următoarele : în permanenţă
provizoriu! cetăţii avea la dispoziţia sa cîte 500 de oameni "o parte cu care,
alţii pe j os cu Jopată şi sapă" fiind conduşi de logofeţi care să supra
vegheze lucrul, punctul 25 cuprindea instrucţiunile pentru începerea lucru
lui la cărămidării, care vor

produce

"zilnic 3000 de cărămizi . . . pînă

la V'ara viitoare în ziua de Sf. Mihai'l cel puţin să fie gata 600.000 de cără
mizi " . Punctul 26 prevede începerea loorului la primul bastion de sud-est,
în anull 1623 înălţimea acestuia trebuind să fie "•la înălţimea unui om",
urmînd ca în ,,primăvara şi vara vHtoare . . . cînd se va zidi bastionul. . .
să fie gata atît pietrele cit şi cărămida şi varul. . . să fie cărat şi stins pe
marginea şanţului de partea unde se începe bastiomrl" 10• Pentru fortifi
carea cetăţii, principele va dispune construirea unu i "pălan" 11 (întăritură)

rpe locull fostei grădini a cetăţii, în jos, către OLt în lungime de 75 de stîn
jeni şi înadt de 4,5 stînjeni . La capetele acestuia s-au construit bastioane
în care trebuia să încapă , ,cîrte 25 de ·soldaţi puşcaşi în caz de nevoie" , iar
dedesubtul lor erau grajdurile şi locuinţe.

Lemnele

pentru

construcţia

"pălanului" au fost aduse din scauncle Rupea şi Cincul Mare, "fire de co

paci in lungime de cîte 6 stînjeni şi 4 şchioape. . . restul din pădurea Şer
căii, în total cam 500 de fire" 12• Pentru decorarea interioarelor cetăţii au
fost aduşi dUilgheri, tîmplari, pietrari din Mantua şi Veneţia iar la Porum
bacu luc.rau sticlari din Murano care preparau pasta pentru cr1stal 13•
B

Szadeczky Lajos, FogaTasi toTteneti emlekek, în Erdelyi Muzeum, IX/1892.

9 ETdelyi GazdastigtoTtenelmi Szemple, 1897, p. 1 6-24.

10 Szadeczky Lajos, FogaTasi toTteneti emlekek, în Erdelyi Muzeum, 1892, vol.
IX, partea a VI-a, p. 2.

11 Ibidem.

12

13

Iibedm, p. 4

Georg Kraus, CTonica
miei. 1965, p. 46.

TTansilvaniei, 1608-1665, Bucureşti Editura Acade
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Inventarul din 1 632 se ocupă de fiecare încăpere din cele 85 aile cas
telului propriu-zis, ca şi de cele aflate in zidul de incintă. Astfel, exista
bastionu:l vechi Bathori, sau ba5tionul Toboşar (sud-est), pe care se afJa
"tunul bărbos", tobele de alarmă, bastionnl Thomori ca şi ccle!late două
bastioane de coaţ construite in timpul lui Gabriel Bethlen.

Inzestrarea millitară a cetăţii era impresionallltă : tunuri, felurite arme
de foc, diferite instrumente de război şi de apărare sau asediu. In casele
de pulbere se af'J.au 40 de măji de praf de puşcă, in alta 58 de mă:ji de ră
şină de brad topită, pe poliţă 1 400 de ullcioare pline de "instrumente de
foc", 97 d e scuturi colorate. Unele din tunuri purtau st ema lui G a
briel Bethlen. Altele stem a lui Ştefan Mailart:, Bailthazar Bathori.
Un tun de 24 de măji, cu ghi ul ele de 6 fonţi, numit" Şoimul"
purta stema lui Mi·hai Viteazul. In ba:stionul Bathori erau 3 bombarde, din
tre care una cu 1 6 ţevi, ce1elailte două cu cite 7. Castelul propriuzis era
împărţit după criterii riguros stabhlite : demisolul, adăpostea pivniţa cea
mare cu vinuri in care conform inventarului din 1 632 se găseau 1 8 1 buţi,
cu pri n zi n d 1 0032 vedre de vin provenit din dijme, in "casa oţetului",
pivniţa de pe latura de vest, erau 308 vedre de oţet puse in 17 butoaie. In
aceeaşi încăpere se aflau oalele cu magiunuri-lictarium din prune uscate,
gutui zdrobite, pepeni verzi, piersici uscate . Parterul era folosit ca lo
cuinţă pentru personalull domenial, casele sarneşului, proviwrullu i, econo
mului, măierului. La etajul I, sau "partea de mijloc" cum e numit în in
ventare, erau "C81Sele lui Mailat" cu stema acestuia deasupra uşii de in
trare. In continuare se aflla camera tezauruaui. Este deosebit de interesant
că tocmai datorită studierii acestor inventare am reuşii! să identificăm
locul unei scări secrete a:fll ate în grosimea zidului Turnull u i Roşu care făcea
legătura

între saila tezaurului şi dormitorul principelui aflat la etajul al
II-lea. Urmau palatele vechi Bathori, aflate pe latura de nord, ca şi loggia
(foto 1) de pe latura de sud lărgită in timpull lui Gabriel Betlrlen, folosind
baza vechiului cerdac . Una din cele mai frumoase săli este cea a Dietei,
situată pe latura d e

numiliă in anuft

vest, transformată după 1 630 in capelă. In această sală,

1 58 1

"Sala Ţării", apoi "Sall a Mare", s-au adunat toţi ne

meşii Ţării Făgăraşuilui sub conducerea lui Mihai
să plece spre Moldova (foto nr. 2).

Viteazul inainte

ca

acesta

Etajul ail II -lea a fost .aproape in totalitate folosit de familia princi 
ară. Aici se afilau pall atul mare, de pe latura de sud, de dimensiuni impre
sionante, cu emblem a familiei Bathori deasupra uşii de intrare, cu pereţii
tapetaţi cu carpete din piele presată, cu 1 4 rame pentru covoare, cu ta-
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vanul casetat, palatul de mese în 6 colţuri, cu carpete de Flandra, cu

tavanuil. din grinzi acoperite cu pînză pictată, avind de j ur împrejurul pla

fonului ti1Ilul oorilt al principelui. Din dormitorul principelui, sau " bolta

allb ă" , aflatt în TurnUil Roşu, ornamentat cu 12 covoare mici, se putea urca

pe scara in spirală la "casa de vară" şi la ordlogiu. Cu casa principeselor
şi a fiicelor lor care era bogat împodobită cu tapiserii de Flandra, car

pete din piele de Cordoba şi pardoseală din parchet variat colorat, se ter
mină latura de vest a etajului al II-lea. Pa!latele lll!Ilgi de pe latura de nord,

de asemenea bogat împodobite foll oseau şi la primirea oaspeţillor de vază,

cum au fos t trimişii voievozillor munteni şi molldoven i în timpul lui Mihail
Apafi 1, sau ai sultanului turc, unii participanţi la dietele Transilvaniei

ţinute in nenumăll"ate rînduri in Cetatea Făgăraşudui. LaJtura de est ca şi
bastionul temniţă erau folosite pentru depozitarea hranei (slănini, burdu

furi cu brînză) la nivelul etajului al II-lea.
Inventarul din anul 1 656, întocmit de provizorul cetăţii între 1 şi

martie, es te deosebit de amănunţit u.

cu

31

Cetatea Făgăraşuilui a�pare în toată măreţia sa, ca reşedinţă princiară,

descrierille fiecărei încăperi, incepind cu zidul de incintă.

Locuinţele drabanţilor aflate pe latura de est a zidUJlui de incintă sînt

continuate de casa lăcătuşului, brutăria veche, casa slăninilor, celare, casele
de pulbere de pe laturile de sud şi nord, bastioanele de colţ cu cazematele
de dedesubt (foto nr.
Intrarea în

3).

castei

se făcea printr-<> poartă mare cu butuc ratitor. In

apropierea acesteia., se aflau închisoarea din turnul temniţă (foto nr. 4), ca
sele sameşuJ.ui, provizorului, economului, valeţiJor. Demisoluil (vezi planul
parteruJ.rui) era folosit drept pivniţă pentru depoziltarea vinurilor şi a oţe
turilor (foto nr.

5).

Descrierea etajului 1 (plan 1) sau "nivelul de mijloc", i ncepe cu bucă

tăria princiară, continuă cu bastiomrl , ,pestriţ" sau "tărcat" unde se aflau
camerele principesei bogat descrise in inventar, avind tavanull vopsit în
diverse nuanţe, ferestre cu anca.dramente din piatră, sobă din cahle verzi
oare la partea superioară avea cahle danrtelate şi globuri . Camera interi
oară din acest turn avea tavanul cu grinzi, soba din cahle albe cu motive

florale, lucrată de meşteri anaba.ptişti aduşi încă din timpul lui Gabriel
Bethlen la Vinţul de

Jos. Aceştia s-au specialli zat

în producerea cahlenor

haibane cu suprafaţa exterioară daltă cu smallţ de cositor (foto nr. 6). De
14 Arhivele Statului Budapesta, U, et. C, fascicola 14150, fotocopie în Biblio
teca Filialei Academiei Cluj, Arhiva Istorică.
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altf€!1 cercetările arhedlogice efectuate la cetate de către arheologii D.M.I.

au scos la iveailă o c

�tiltate

mare de cahle de acest fel. La acelaşi nivel

erau şi sala de mese a principesei , C81Sa

drabanţ ilor, casa ma istruil ui

de

ceremonii , capela, cas a pardh.ilor. Fostele încăperi care în inventarul din

1632 purtau denurnkea de cascle lui MailaJt de pe laJtura de sud a etajului

1, foloseau în 1656 ca depozite de slănină şi făină. Urmau : casa soldaţilor,

sufra g eri a căpitanilor, cu blazonull. Anei Nada:sdy pe u şă. Bastionul Tho
mori din colţuil de sud-est, era compartimentat, fiind folos it drept camere

ale.. pri ncipelui , principesei şi bucăt ărie.

Nivelu!l al doilea sau "nivelul de sus" (plan 2) adăpostea sufrageria

princiară, camera de audienţă şi

pa:J.atun

Bathori care

era de fapt Sala

Dietei.

Cel mai bogat i nv aniţar pe care-il avem este cel din anul 1676, întoc

mit în luna iunie a a celui aşi an de către Ladis!au Boier de Cop ăcel "cu oca
zia predării funcţi ei de p rovi zor. . . în mîinile onorabihrlui domn Şerban

Ta!abă Li·terat" 15• La data co nsemn ării lui transformarea cetăţii în reşe

dinţă princiară era încheiată. Apare astfel menţionat şanţul cetăţii, lărgit
de altfel în 1 6·30, pe care pluteau 13 lebede, pentru

hrana cărora raţia

zilnică era de "o pîinişoară" . Intrarea în cetate se făcea prin cele 3 porţi,
dintre care prima era din stejar; urma podul cetăţii şi apoi poarta de mij
loc "poartă ridicătoare cu bucşele învîrtitoare în piuă" tG "lîngă ea aflîn

du-se şi o portiţă mică ridicătoare", în imed ialta apropiere aflîndu-se ras

telele pentru mruschete. Pentru prima daltă apare menţionat "pavilionul
de judecată" construit pe picioare de lemn în şanţul cetăţii. In

zidul de

incintă, umplut pe mari porţiuni cu pămînt , se aflau cele 6 în căperi - lo
cuinţe ale d ra,banţilor plătiţi ai cetăţii, cele patru bastioane de colţ.

Pe

zidul de pe laiţura de esrt; se amau bllarzoanele lui Ştefan Mailat şi ale soţiei
sale "sub un mic acoperiş de ţiglă" 17• De la capul p odtrl:u i dinspre poarta
exterioară a cetăţii se ajungea la poarta mare ridicătoare cu pkghii din
scînduri de stejar. "In faţa acestei porţi exterioare a cetăţii atîrnă în j os
de pe crenelele deasupra casei pîrcălabilor între 6 cî rl ige mari de fier,

fixate în zidurile de piatră cu plumb negru, un grilaj mare ferecat . . .
susţinut de două lan ţu ri groase .de fier" 18 • Aceasta este poarta cu hersă

de pe latura de est a cetăţii, intrarea prilliCipailă. După locuinţele draban-

15 Inventarul din 1676 se află în fotocopie la Biblioteca
Cluj, Arhiva Istorică, originalul în Arhivele Statului Budapesta.

16

Ibidem, p. 3

17 Ibidem, p. 5

18

Ibidem, p. 4
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ţiD.or urmau casele de pulbere, case1e

cerealelor,

casa Uăcătuşuiui,

veche cu slărtini, casa nouă de pulbere, moara nouă,

bucătăriile,

p'î.rcăla�bilor şi casa paraclisie:rului Lokodi Ioan . ln aJCeastă

casa

casele

încăpere

se

atfllau urmăltoarele obiecte : un potir aurit pe dinălllntru şi pe dinafa�ră, un
pahar de argint aurit, 3 căni de argint aurite cu

cap81Cuil. in forma unui

cerc , o faţă de masă cu increţi,turi, şerveţeJ.e cu colVt!rill.e cusute cu flori
ou fir de aur, o acoperitoare pentru masă, o faţă de masă din catifea roşie.

Bastionul Bethlen, podit, cu acoperiş di n şindrilă, avea intr-unul din colţuri
o grădină mică acoperită, iar la partea inferioară exista o căsuţă pentru

draJb811l ţi şi hambare pentru griu, orz, seminţe de ctnepă şi linte. ln basrtio
nul cu jgheaburi se afla locuinţa tunarilor iar în cazemata de dedesubt

muniţiile care _"sint trecute in inventarul domnului pircăilab"

19

fiind omise

din inventarierea din 1676. Tot in cazemaiă se aflau "două butoaie cu vin

din Muntenia cumpărat cu bani şi fiind vochi , conţinutul ro arată mai bine

măsuratull. . . fiind

230 de vedre" 20• Sus pe bastion

se afla un punct de

observaţie construit din piatră cu o scară din lemn şi de asemenea "o riş
niţă sau morişcă pentru măcinat sare" , se afla un berbece mare ferecat de

bătut stîlpi. Bastionwl Smbo Ioan poclit cu lemn de stejar adăpostea o riş

niţă pentru măcinat sare . Tot aici erau locuinţe pentru drabanţi. Bastio

nul toboşar (sud-est) avea podea nouă, cu o căsuţă pentru drabanţi acope

rită cu şindrilă cu 3 rişniţe pentru sare, cu un punct de observaţie în care
tobă" 2 1 • Casa pircălabHor

se afla o "tobă roşie împreună cu bagheta de

a.:Elată deasupra porţii cu hersă în care a locuit şi Doamna Stanca soţia lui
Mihai Viteazul este descrisă în feluil următor : intrarea se făcea printr-o

uşă cu zăvor de Viena; avea cuptor
armoar pe perete,

ferestre

mari

smălţuit,

de

sticlă

patru

laviţe,

cuprinse

in

şase

plumb,

cuiere,

tavan

din lemn.

A doua parte a inventarului se ocupă de cetatea interioară. La ince

put se notează poarta ridică toaTe făcută din scînduri groase care astupa in

trarea prin boltă şi pe jos. Intrarea avea o podină din lemn, de stejar, pe
pereţi rastele pentru muschete. Imediat la dreapta, se afila bastionul t em
niţă, compartimentat în trei şi folosit după gravitatea faptelor. De exemplu,
in temniţa a treia "mizeria deţinuţilor era de obicei la gradul superlativ22 •
Aid se afll au obezi de roată, fiare de picioare in număr de

1 2, cătuşe pen

tru mîini. In continuare inventarul consemn ează casa sameşului în care se

19 Ibidem, p. 9.

20 Ibidem, p.

21

11

Ibidem, p. 16
22 Ibidem, p. 21
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a.:fiLau ştampilele din fier ale principesei, săpun, 1 0 7 fonţi, 100 de căciu.li
negre, şase piei de capre săilbartice tăbăci te, un sfeşnic cu două braţe, 4 1

sticle turtirte pentru ape d e flori, 1 0 suiluri de pînză în valuri, 6 suluri hir

ti e �i 267

:filori�ni . Casa vornicului B'vea oblloane de lemn la ferestrele care

dădeau în piaţa cetăţii, un cuptor din cahle verzi cu o poliţă mare cu

8 rafturi pentru sticle turtite. Urma casa economului cu un cuptor di·n
oalhle micasate de încălzit pe dinăunrtru. Dilntre

bunurille enumerate

in

această casă spicuim : drugi de fier de Hunedoara, transporta ţi de la Alba
Ililia în număr de 600, 45 de ştreanguri p entru hamuri, 8 sticle in

de bostan pentru oţet de trandafiri,
şi pieptănat în greutate de

63

3

formă

buto a ie cu fuior de in din Visk meliţat

de fonţi, 190 de fonţi de argăseală de i n , 1 3

bare groase d e fier care cîntăresc 3 măji. mcăperea es te descrisă c a av<înd
Jlla:fonu.il făcut din 5 grinzi cu 42 de scînduri. Urmează ca:sele cameriştilor,
depoziteile de jos care

sînt boJtite, pivnita căpitanului cu 37 de butoaie

pentru vin, casa cu oţeturi cu 1 2 butoaie de oţet, tot aici aflîndu-se o piuă

de aramă cu pisălog care după cum menţionează inventarul "se află acum

la aur arul Be!lenyesi Gheorghe " , tot aici se mai afla 1 1 8 lumînări de seu

şi 4 căniţe cu mazăre. Din pridvorul casei oţeturilor se ajungea în pivniţa

cea mare a cetăţii care avea locuinţa pi vr.icerului în imediata sa apro
piere. Intrarea în pivni\ă era făcută prir.tr-o uşă mare şi pe scări din

scînduri de stejar. Pivniţa era bdltită avînd doi stillp i

mari de piatră p en

tru susţinere. Pentru vinlN"i erau făcute teascuri mari dispuse pe trei ri:n
duri. La capătul acesteia se afla pivniţa de sub bastia r.ul Thomori (sud-est)

in care erau 430 de vedre de vin, iar în pivniţa de sulb Turnul Roşu (sud

vest) se aflau 4 vedre de vin. Tot la parter se afla bucătăria căpitanilor,

casa veche de oţetur i a căpitanilor în care se afla şi casieria. Loggia-cori
dorull de piatră de pe latura de sud ail. cărui paviment era din cărămid ă,

avea încastrate în zidări e stemele lui Gheorghe Rakoczi şi Ecaterina de
Brandenburg.

Biserica aflată în vechea Sailă a Dietei avea două ferestre rotunde cu

ochiuri

de

sticlă prinse în

plumb.

21

de

scaune

pentru

bărbaţi iar

scaunele "DomnuJui şi Doamnei noastre sîn t s ;:Jre fereastra cetăţii interioa
re" , un amvon cu un sfeşnic de aramă.

Urmau la

rînd casele prefecţilor,

pailatul prînzitor vechi şi casa căpitan:�or. In turnul pestriţ (latura de nord)

se afla locuinţa de văduvă a Su:zanei Lorantffi,

o rn

amentat ă cu tapiserii

de Flandra cu ferestre cu geamuri din cristail, cu o sobă făcută din cahle

"cu motive creştineşti", cu pJafonul casetat şi podeaua din cărămidă.

Casele din rîndui! de sus (etajul

II) au fost păstrate ca locuinţe ale

familiei princiare. Palatul prînzitor vechi

avea tavanul itailienesc cu 8
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cornişe pentru covoare in care se păstra în

momentul inventarierii "ca

leaşca, sania, trăsura şi căruciorul de învăţat să

umble al

domnişoarei

nostre" 23. Incăperile care urmau la rind aveau toate sobe pe picioare de

piatră cioplită pardooeail.ă din scînduri ş i plafonul vopsilt, cu cornişe pen

tru covoare formind locuinţele soliilor veniţi

la

cetate. Palatul mare de pe

latu-ra de sud care a preluat funcţiile sălii dietei era împodobit cu taJpise

rii de Flamra, cu un cămin monwnentall şi cu mobiil.ier de epocă. Deasupra
pragului de sus aii. uşii se afla emblema familiei Bathori, _ plafonUil em case

tat şi pictat cu elemente fllorale şi animall.iere. Pallatu[ de mese, este Î!ll şase
colţuri avînd un cuptor cu c ahle ver.z i pe picioare de piatră cioplite, pe pe

reţi carpete de Fll. andra, cu tavanul din grinzi acoperite cu pînză p icta1:ă for
mind t ăbl i i care la colţuri aveau rozete auri te, in mijlocul plafon ului fiind

stema şi titlul principelui. De aici se ajungea l a boLta albă sau dormitorul

principelui în care se aflau 1 2 covoare mici, un cuptor smălţuit în verde şi
galben şi un mic cuptor de incăllz i t cu cahle dantela-t e, 7 bucăţi carpete de
Flandra. Urma bolta măritei doamne, camera domnişoarei . Din dormitarul
principelui se putea urca 1-a or ol o gi u �i la cele două case de vară aflate in

Turnul Roşu la nivelele II şi IV.

Piaţa Cetăţii era pavată cu pietre de rîu avînd în mij locul ei fîntîna

şi spînzurătoarea (in care şi-a găsit sfîrşitUJl şi Popa Gheorghe din Ciurila,

partizanwl lui Gheorghe Rakoczi a[ II-lea). Inventarul mai cuprinde grădi

nile ou sălbătiduni unde sălăşlui.au 26 cerbi mari, un zimbru, 39 de ciute,

grădinile de legume, de porni fmctiferi , cele de

flori,

pentru care

Ana

Bomemisza cerea s emi nţe sultanului turc. Deosebit de apreciate erau
" apele de flori" 2" (ext!"a�te apoase din plante ) de trandafiri, de crin alb, Itei ,

soc, fragi ş i pătrunjel. I n afara zidurilor de incintă se aflau e leş teele , casele

de fiert bere, casa meşterllilui rotar unde staţionau trăsurile p rincipelui căptu
şite cu piel e dricul "cel no u , c asa î ngrij ito rului de păsări
,

"

în care

sînt

inventariate păsările pe categorii, slabe, grase "din anul acesta" , "din anul

trecut" şi casa îngrijitorului de cîini.
•

•

•

Inverutarele in discuţie, ogilindă fidelă a dezvoltării marelui domeniu
feudail al Ţării Făgăraşului evidenţiază astfel, pe de o

parte, cantităţile

23 Ibidem, p. 50
2fo Emil Gheorghe. Pagini din trecutul formaţiei româneşti.
p. 22.
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mari de bunuri ce umpleau încăperile vastului. castel, iar pe de alta,
măreţia arhitecturală şi fastul monumentului.

O primă valorificare a acestui bogat material a condus la intocmirea

unei ample docwnentaţii p entru toate încăperile castelului ceea ce a uşurat

cercetarea istorică şi conturarea tematicii de organizare a muzeului.

DJ,E INVENTARE DES FOGARASCHER SCHLOSSES AUS DEM 17.
JAHRHUNDERT
(Zusammenfass ung)
Die aus dem

1 7. Jahrhundert stammenden

Inventare iiber die Ein

richtung des Fogarascher Schlosses sind teils unter der Leitung von Akad.
D. Prodan, veroffentlicht worden, teils befinden sie sich als maschinen
schriftliche Kopien be i der Filiale

der

Akademie

der

S.R.R. in

Cluj,

(Klauseuburg) und im Fogarascher Schlossmuseum.
Die Untersuchung dieser Inventare ist in doppelter Hinsicht wichtig :
sowohl flir die eigentliche historische Forschung, als auch flir die Fort
fiihrung der umfassenden Restaurationsarbeiten an diesem Baudenkmal im
Sinne der zeitgenossisahen Beschreibung·en.
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Foto 3 .

Bastionul

de N-V.

Foto

4. "Temniţa de gradul III"
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Foto 5 .

.

,Pivnita cea mare"

Foto 6.

Ca h la habană

6 - CUMIDAVA
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Foto 7. Bastioanele de N-V şi S-V

1

Foto 8. Cetatea şi şanţul de apărare
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CONTRIBUŢII LA CERCETAREA HANURILOR DIN ŢARA BIRSEI
MINERVA NISTOR

Dezvoltarea Braşovului, cu rol de piaţă comună a celor trei ţări
româneşti, precum şi caracterul său original şi pitoresc, cu iarmaroace
zgomotoase, sint amintite încă din 1 550, 1 565, 1596 de călători străini
contemporani ce au poposit aici 1• Ei, caracterizind Braşovul drept cel
mai infloritor dintre oraşele Transilvaniei, unde se adună toate popoa
rele vecine ca intr-o piaţă comună de mărfuri. Pe piaţa braşoveană se
intilneau la vestrirtele iwmaroace negustori români, greci, macedoneni,
arabi, raguzani, armerri , polonezi, italieni2, iM negustorii, boi erii trimişii
domnitorilor din Ţara Românească şi Moldova erau oaspeţi nelipsiţi.
Actulalha Piaţă a SfattuJui, destinată vînzăriă. produselor, semăna cu un
bazar oriental in oaxe se desfăceau tot felul de mărfuril (Fig. 1). După
spusele contemporanilor. Braşovul era piaţa principală pentru mărfurile
levantine, un fel de depozit comun pentru ţările române, la care apelau
negustori de toate neamurile, din nenumăratele ţări ale lumii comerciale,
veniţi cu mărfuri scumpe în căutarea de mărfuri ieftine şi lbune. Această
inflorire economică, acest aflux de străini a necesitat ridicarea hanurilor
începînd din secolul al XV-lea. Braşovul acestor timpuri nu poate fi con
ceput fără ele, deoarece apariţia hanului este legată in mod nemijlocit
de dezvoltarea economico-comercială.
,

Privitor la această temă, vezi şi Minerva Nistor capitolul "Hanurile', in

Ţara Bîrsei, voi. I l , Bucureşti, 1974, p. 141-1 53.
•

1 Radu Manolescu, Comerţul Ţării Româneşti cu Braşovul (secolele XIV-XVI,
Editura Ştiinţifică, Bucureşti 1965, p. 78 ; Maria Holban, Călători străini despre ţările
române, Bucureşti 1965, p. 218 ; Francisc Pali, Relaţiile comerciale dintre braşoveni
şi raguzani, în "Revista Arhivelor", 1958, p. 105.

Fr. Pali, op. cit., p. 94 ; Radu Manolescu, op. cit., p. 78.
3 In cele şapte documente din 1517 este amintită activitatea comercială a ne
gustorilor raguzani la Braşov (Arh. St. Braşov, col. acte depozit Il-1 3-19). In alte
documente din 1 575-1578, este amintită activitatea unor negustori italieni.

2
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Inainte de apariţia hanurilor şi concomitent cu ele, în Braşovul
devenit

unul

dintre

cele

mai

importante

antrepozite

de

mărfuri

ale

vremii (cu drept de depozit şi etapă, piaţă principală "emporium"), un rol
deosebit de important il aveau pivniţele,

unde se depozitau mărfurile.

Unele de dimensiuni de-a dreptul impresionante se intilnesc şi astăzi în
fosta
Casei

"Cetate" oa de exemplu
NegoţUJlui

Casa Negoţurui,

"Kaufhaus"

Casei

Sfattului4 şi

(monumente de prestigiu ale

pi vniţele şi "bolţile"

Braşovului).

indeosebi ha.lia

oraşului cu rol complex de vinzare şi

depozitare a conservat in timp suficiente elemente care să permită recon
stituirea exactă a prăvăliilor din grupul central. Acestora le corespunde
la subsol, pivniţa, acoperită cu obişnuitul sistem de bolţi

cilindrice, cu

axul perpendicular pe latura lungă a construcţiei. Această pivniţă ser
vea drept depozit de mărfuri "bolţilor'
desfăceau
garilor"

produsele, primind astfel şi

sau

"Podul

Bătuşilor".

(Fig. 2), unde meşteşugarii îşi
denumirea de "Podul Meşteşu

Clădirea,

prin

proporţiile

sale

(apar

ţinînd in permanenţă oraşului), reflectă cel mai bine inflorirea comer
ţului din Braşov, iar pivniţa, prin dimensiunile ei constituie o mindrie
a localnicilor aici fiind amenajată şi o cîrciumă, întîlnită sub pitorească
denumire de "Casa de beţie" 5 .
Incă in 1 507 este amintit un han in apropierea străzii Sf. Ioan cel
Nou, lipit de un depozit de materiale de construcţie care se intindea
pînă in zidul exterior dinspre Cetăţuie 6 (Fig. 4) aproximativ pe locul
pasajului noului hotel Carpaţi. Faptul că hanul a fost plasat pe latura
cea mai expusă a cetăţii unde nu mai avem adăposturi naturale (Timpa
şi Straja), poate fi interpretat in două sensuri : spre a fi in apropierea
celor două porţi principale : Mănăstirii şi Porţii, sau pentru că porţiu
nea cuprinsă intre cele două străzi era cea mai întărită, avind pe lîngă
zidul de incintă două centuri de ziduri, un val de apărare şi un şanţ
exterior.
După inventarul obiectelor găsite
ţinînd soţiei

voievodului

la acest han 7

(Fig.

Mihnea cel Rău, reiese că ea a fost

6) ,

apar

găzduită

aici in 1 50 9 in timpul refugiului la Braşov împreună cu familia sa (cind
4 Concepută iniţial pentru depozit şi loc de desfacere a produselor meşteşu
găreşti. Subsolul ce formează "bolţile" blănarilor şi parterul sînt acoperite cu bolţi
cilindrice din cărămidă simplă cu penetraţii şi cu bolţi cu dublă curbură.
5 E. Greceanu şi O. Velescu, Restaurarea halei vechi din Braşov, Monumente
istorice studii si lucrări de restaurare, Bucureşti, 1964, p. 123
6 Th. T� rtler, Collectanea · zu einer Particulair Historie vom Kronstadt 1741,
fortgesetzt und erganzt von J. Trausch voi. IL Mss. la Arh. St. Braşov, p. 609 ; G.
Treiber în Das burzenland I I I , p., 175.
7 Quellen, 1, p. 301.
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Oraioveştii revin în Ţara Românească cu ajutorull. lui Mehemed beg).
Pii'obabil tcrt la acest han a găsit adăpoot şi Mircea, fiul lui Miihnea,
după infringerea de la Cotmeana (15 10) deoarece pentru sprijinul dat
lui Mircea de către braşoveni aceştia intră in conflict cu Neagoe
Basarab 8•
Din anul 1860 se păstrează planul pentru transformarea casei scă
rilor de la cel mai mare han al oraşului, "La Coroana de Aur" (Fig. 7)
de pe str. Vămii (azi str. 7 Noiembrie nr. 1 2), iar din 1873 alte repa
raţii la parter şi etaj 9.
Concomitent cu ridicarea construcţiilor civile şi a lăcaşurilor de
cult, in Braşovul medieval se trecuse şi la fortificarea oraşului, proces
ce se desăvirşeşte în secolul al XVII ( 1 641}, probabil aşa cum apare pe
prima gravură (fantezistă) a Braşovului executată de V. G. Schollenber
ger şi publicată de I. Troster in 1 666 10• Apoi, la numai cîteva decenii,
socotindu-se în faţa unei indelungate perioade de linişte, braşovenii au
renunţat la aceste fortificaţii, lăsîndu-le în părăsire sau demolîndu-le sis
tematic pentru lărgirea oraşului. Oraşul se dezvoltă în aşa măsură incit
turnurile, bastioanele, care in majoritatea cazurilor aveau mai multe
nivele, au putut fi amenajate pentru adăpostirea străinilor, ca de exem
plu turnul pulberăriei de pe latura nordică a cetăţii (str. Castelului nr.
46 (Fig. 8) sau al studenţilor de pe latura sudică str. G. Bariţiu nr. 24
(Fig. 9). In anul 1 779 trecîndu-se peste restricţiile existente, Sfatul Ora
şului aprobă proprietarilor de case din Tîrgul Cailor şi a str. Vămii să-şi
extindă curţile pînă la curtină, cuprinzînd şi o parte din turnuri, ca de
exemplu turnul care serveşte în prezent drept clopotniţă, a bisericii Sf.
Treime (str. G. Bariţiu nr. 1 2) u.
Tot în han va fi rtransformat şi lazaretul ·amintit încă din secolul
al XIII-lea in str. Leproşilor (azi str. Cantacuzino nr. 2) din cartierul
care s e va numi Ulterior Blumăna, lîngă ca!I1alul Timiş, unde em şi
podul de piatră pe care ieşeau leproşii să cerşească. Leprozeria se com
punea dintr-un spital şi lazaretul propriu-zis, barăci de izolare, cameră

8 Arh. St. Braşov, Primăria Braşov, Socoteli alodiale, I, 1, p. 52-23- ; St. Şte
fănescu, Intărirea presiunii otomane asupra Ţării Româneşti (1496-1821), în Istoria
României, II, 1962, p., 620-625.
! 1 " Călăuză prin Braşov şi împrejurimi", Braşov, 1 9 1 5 , p. 33. In 1915 hanul
avea 10 "odăi" şi două săli de mese. Preţul odăilor era de 2-3 coroane.
10 Minerva Nistor, Cetatea Braşovului şi fortificaţiile din Ţara Birsei, în Cule
gere de studii şi cercetliri, I, Braşov, 1967, p. 262 ; Ihannes Troster, "Das Alt wird
Neue Teutsche Dacia Ds.s ist neue Beschreibung des Landes Siebenbilrgen, Nuren
berg, 1666 p. 80.
11 Erich Jekelius, Das Burzenland, IH, Braşov p. 26.
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pentru fumigaţii etc.), numit "Terra Leprosorum" (Fig. IQ). In seooWJ. al
XVI-lea, aceeaşi aşezare cuprindea un "Domuculus leprosorum" (1539) t:l
După incetarea epidemiilor de ciumă lazaretul a fost transformat in han,
purtind in continuare denumirea de lazaret, după cum reiese şi dintr-o
scrisoare din anul 1 794, decembrie 26, trimisă de marele negustor bra
şovean Mihail Ţumbru lui Anastasie Bagi Vulcu şi companiei sale din
Smirna. In scrisoare se menţionează printre altele, că chirigii prahoveni
care au plecat din Braşov la 1 8 decembrie, au mărfuri şi "cu gropul" cu
737 galbeni şi au descărcat mărfurile la "Hanul lui Drăguş". Neputind să
meargă mai departe din cauza zăpezii, cărăuşii au fost nevoiţi, să se
întoarcă la Braşov la lazaret 13 • In 1777 s-a construit actuala biserică
evanghelică in locul micii capele a leprozeriei.
Pe str. Neagră, unde intilnim mici hanuri a căror activitate s-a des
făşurat pînă pe la inceputul secolului al XX-lea, era "Hanul Roşu" 14 cu
_
circiuma "Casa Roşie" (str. Nicolae Bălcescu nr. 1 6) care şi-a luat denu
mirea după culoarea roşie a faţadei. Clădirea pe două nivele, cu o curte
Îln formă de "U" (incintă închisă), păstrează la etaj insmipţi.Ja

: RENO
VAT M.P.P., MIE AE ERECHAN 689 lE NJ IULIE, probabil imediat
după incendiul din anul 1 689. !n aceeaşi curte pe o clădire mai nouă, se

păstrează menţiunea : REPARATUM 1 803.
Porţiunea cuprinsă intre ziduri era doar o parte din ceea ce a fost
oraşul Braşov, care mai cuprindea aşa zisele suburbii ce se întindeau
in afara zidurilor cetăţii. Aici avem menţionate mai multe hanuri, des
crise a[!ături de �le dilll cetlate in capitolul "Ha111urile" din monografia
"Ţara Birsei" voi. II 15• Braşovul Vechi spre Bartolomeu - Civitas Vetus

(1522) supranumit şi "Suburbia cu drumuri rele", "Suburbium" (1541)

16,

unde se ajungea prin poarta Mănăstirii (Fig. 4,5). Aici se afla "Hanul

mare", Curtea oraşului unde erau găzlduiţi oarn€'11 i modeştii , slugile boierHor.
Un cronicar, referimlu-\'ie la anrul 1 614, ndt:a : în V!reJilea "taţilor" conducerea
oraşului nu permitea solilor turci să intre in cetate, trebuind să se mult2 Porţiunea cuprinsă astăzi între hotelul Carpaţi şi clădirea Palatului Tele
foanelor. Pe locul aripii răsăritene a fostului Liceu, Dr. I. Meşotă, era bastionul
aurarilor (Cf. Hans Goss, op. cit., p. 93-94) .
13 Dumitru Limona, Catalogul documentelor greceşti din Arh. St. Braşov, de
la oraşul Stalin, vol. II. Bucureşti, 1958, p. 198, poziţia nr. 737.
1" Der Siebenbilrgische Hausfreund, Braşov 1 885-1900.
15 Minerva Nistor, capitolul "Hanurile în Ţara Birsei", vol. Il, Bucureşti, 1974.
p. 141-150.
16 F. Jekelius, op. cit., p., 46.

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

CONTRlBUŢll LA CERCETAREA HANURlLOR DIN ŢARA BIRSEI

ţumească cu această curte (stadthof) din suburbie. Este cunoscut din
izvoare că acest "publicis urbis aedibus" (edificiu al publicului oraşului)
se află pe str. Lungă 17.

Tot din Braşovul Vechi amintim hanul "La Vulturul de Aur" 18 (str.
Lungă nr. 1). Etajul, spre curte, prezintă o suită continuă de ferestre
care au şi astăzi un aspect plăcut. Aici staţionau diligenţele pentru
Sinaia, Timişoara şi Cluj, deoarece in imediata apropiere era Şirul Livezi
(lipsit de clădiri, erau numai livezi) unde caii poştalioanelor puteau fi
lăsaţi liberi să pască, de unde şi denumirea de Livada Poştei. Din anul
1 867, clădirea hanului "La Vulturul de Aur" apare sub denumirea de
Hotel nr. 1 (Fig. 20), avind ca proprietar pe Franz Ludwing fost arendaş
in anul 1855 la hanul oraşului "La Coroana de Aur". Din anul 1 900 clă
direa primeşte alte destinaţii.
In imediata apropiere era hanul "La Cerbul de Aur" 19 (str. Lungă
nr. 5) construit in anul 1 862. Din anul 1 867 şi acest han devine hotel sub
sub denumirea de hotel "Bucureşti" 20• Aflată in afara zonei demolărilor
pe una din căile de pătrundere in oraş, clădirea care se păstrează in bune
condiţiuni şi astăzi, prezintă două elemente de interes : unul istoric
(deoarece în drumul său spre extil, la acest han a poposit domnitorul
Alexandru Ioan Cuza în intervalul dintre 26 februarie
4 martie 1 866)
-

şi unul arhitectonic, clădirea fiind reprezentativă pentru tipul de casă
cu· geamlic, vădin puternice influenţe orientale, tip foarte răspîndit la
sfîrşitul secolului al XIX-lea in oraşele din Ţara Românească - zona
Cimpulung şi Piteşti 2 1• Probabil prin această filieră a ajuns un astfel de
sistem de construcţie şi la Braşov, deoarece şi clădirea alăturată de pe str.
Lungă nr. 1 fostul han "La Vulturul de Aur" prezintă geamlic, dezvoltat
insă pe trei laturi. Au multă asemănare cu hanul "Gabroveni" din
Piteşti 22• Ambele clădiri merită să fie conservate şi puse in valoare prin
restituirea funcţiei lor iniţiale.

2 / 1 97 1.

1 7 Pavel Binder, "Hanurile şi hotelurile de odinioară", în "Astra", Braşov

JB

"Der Siebenburgische Hausfreund", anii

19 Der Siebenburgische Hausfreund",

1847-1900.

şi harta din Kronstii.dter
Adressenbuch, 1 868. In 1847-1853, proprietarul hanului era C. E. von Papp iar
arendaşii Ion Opriş şi Johan Foger.
20 Harta din "Kronstii.dter Adressenbuch", 1868.
21 Radu Creţeanu, Date privind monumentele v ec hi din Piteşti şi punerea lor
în valoare in cadrul acţiunii de sistematizare a orasului în Buletinul Monumentelor Istorice, anul XXXIX, nr. V, 1 970, p. 65.
1 847-1900

·

22 Ibidem.
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Rm poarta străzii Porţii (Fig. 3), se trecea în cartierul Blumăna, a
cărui axă principală era str. Fintinii (actualul Bulevard Lenin) de unde
continua drumul Timişului (unde la fel avem menţionate mai multe
hanuri). Aici se mai putea ajunge incepind din anii 1 782-85, prin bastio
nul tăbăcarilor de la capătul str. Negre, transformat in poartă, care a
durat pînă in anul 1 873 23.
Prin poarta Ecaterinei, poarta superioară, zisă şi a "Valahilor", con
struită in 1 559, care a funcţionat pînă in 1827 cind s-a deschis Poarta
Scheilor, se ajungea in Suburbia de Sus, adică in cartierul Schei. Acolo se
mai putea ajunge şi prin str. Tirgul Cailor, la capătul căreia se deschisese
o nouă poartă care a dăinuit puţin (1820-1874) 24• Din cauza fortificaţii
lor oraşului, · cărăuşii intimpinau greutăţi pentru a junge in Schei, ceea ce
explică puţinele hanuri existente in acest cartier.
Pe la mij locul secolului al XIX-la, acc�pţiunea cuvintului han îşi
schimbă mţelesul : pe măsură ce hanurhle mari devin hoteluri, mcep a fi
numite hanuri şi diverse cîrciumi din oraş sau din afara lui care aveau
şi cite o cameră, două de locuit şi unde trăgeau mai ales sătenii veniţi
cu căruţele in oraş. Ca urmare a modernizării oraşului, unii din proprie
tarii vechilor hanuri au incercat să le transforme in hoteluri unde călă
torii găseau mai mult confort, răminnind însă cu aceleaşi dependinţe :
odăi, grajduri şi şoproane pentru vehicule. Vestitul han "La Soarele de
Aur" îşi schimbă denumirea in Hotel nr. 1 , hanul "Cerbul de Aur"
devine hotelul "Bucureşti " şi altele. In majoritatea cazurilor, primele
hoteluri au provenit din transformările hanurilor mari ale oraşului.
Incepind din anul 1865, la Braşov funcţionau concomitent hanuri şi
hoteluri. Multe dintre vechile hanuri şi-au schimbat numai denumirea in
sensul modern al cuvintului de hotel, rămînînd însă aceleaşi clădiri vechi
puţin amenajate.
La sfîrşitul secolului al XIX-lea, la capătul străzii Porţii (azi Repu
blicii), colţ cu B-dul Gheorghiu Dej, se ridică elegantul hotel din vila
Kertsch (Fig. 23). Despre acest hotel, Nicolae Iorga in călătoria sa de
studii la Braşov ( 1 899) nota : In dimineaţa de iarnă, in Braşovul aşa de
frumos sub ni1nsoare, cu un fi"ig ... pe care...J. simţeam şi Îln salonul rău încăl
zit din Vila Kertsch, unde şi singur imi făceam focul, am cules nespus de
bucuros însemnările zilnice din
socotelile Braşovului" 25• Vis-a-vis se
23

2t.

25

F. Jekelius, op. cit., p. 42-45.
Ibidem.

"Călăuză prin Braşov şi imprejurimi", p. 33. Porţiunea din şantul de apă
rare a cetăţii Braşovului pe care a fost construită vila Kertsch, a fost cumpărată
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ridică in 1 9 1 0 hotelul "Coroana" (Fig. 24) azi hotelul "Postăvarul" pe
vechiuil.ui h8!n "Coroana" (construit în anul 1 774, Fig. 25) hotel de
prim rang, cu confortul cel mai modern, avind 100 odăi şi saloane : sală
de mincare, cafenea, salon de citire, ascensor, încălzire centrală, lumină
electrică, omnilbus pentru gară etc.26. Ambele hoteluri vor concura mult
hanurile vechi mai puţin confortabile.
Firma hanului "Coroana" se păstrează la Muzeul Judeţean Braşov
şi reprezintă o coroană din fier forjat. Dimensiuni : 0,40/0,55 m.
Pe arterele de tranzit spre şi dinspre Braşov, la încrucişări de dru
muri şi în localităţile aflate pe axul principalelor drumuri ale vămii
ţării, apar alite hanuri : Pe drumul Oltului care făcea legătura între
Braşov şi Moldova, pe Teleajen {Tabla Buţii), prin Munţii Tătarul, pe
Buzăul Ardelean, Valea Timişului-Prahova, şi pe drumul Branului, care
făceau legătura cu Ţara Românească 27• Aceste drumuri continuau din
Moldova in Polonia, din Ţara Românească la gurile Dunării, din Transil
vania în Ungaria, Germania etc. In 1476, Vlad Ţepeş comunica braşove
nilor că a "slobozit pretutindeni drumurile şi pe la Rucăr şi pe Prahova
şi pe Teleajen şi pe Buzău" 20•
Carpaţii, cu toată masivitatea lor, nu au fost niciodată o barieră
intre cele trei ţări româneşti. Dimpotrivă, fiind străbătuţi de numeroase
văi pline de plaiuri şi păşuni ospitaliere, au favorizat comunicaţiile din
cele mai vechi timpuri asigurînd condiţii prielnice dezvoltării relaţiilor
reciproce. Inceputul legăturilor comerciale oficiale dintre Braşov şi Ţara
Românească l-a făcut Waicu Vodă în 1 36829, ceea ce nu exclude însă
relaţii neofici:ale, negoţul pe poteci, căi 1tai!n ice neumblate (per vias
occulatas et consolitas30, denumite popular de birseni şi făgărăşeni,
spartul sau "umblatul plaiului" iar ulterior "Vama cucului" (unde exis
tau hanuri). Pe aici se făceau transporturi ilegale de mărfuri, pentru a se
evita vămile mari care se incasau negustorilor, cum reiese şi dintr-un
locull

in anul 1888 de un particular, de la Sfatul oraşului (Cf. Hans Goos, op. cit., p.
105 ; N. Iorga, O viaţă d e o m aşa cum a fost, I, Bucureşti, 1934 ; p. 319. O parte
din vila Kertsch a fost bombardată la 16 aprilie 1944 (ulterior refăcută), iar restul
s-a demolat in iulie 1970, conform planului de sistematizare a oraşului, pentru con
struirea "Casei de mode".
26 "Călăuză prin Braşov şi imprejurimi", p. 32.
27 Pavel Binder, Drumurile şi plaiurile Ţării Bîrsei, in Studii şi articole de
istoriii, voi. XIV, 1969, p. 207.
28 Ioan Bogdan, Documente privitoare la relaţiile Ţării Româneşti cu Braşo
vul şi Ţara Ungurească în secolul XV şi XVI, voi. I. (1413-1508) ; P. Binder, op.
cit., p. 207.
:10 Hurmuzaki - Iorga, Documente, XV, partea I, document nr. 2 p. 1 .
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document din anul 1 583, martie 1 8 , prin care regele Ştefan al Poloniei
scrie j udelui secuilor şi castelanului de Făgăraş, despre negustorii care
îşi strecoară marfa pe poteci in Ţara Românească, lăsînd la o parte tre
cătorile cunoscute : Turnul Roşu, Branul, Teleajenul şi Prahova 31.
Legătura dintre Braşov şi Făgăraş se face pe drumul podit din
codrii Codlei, ce traversau munţii Perşani, drum străbătut şi de oştile lui
Vlad Ţepeş şi Mihai Viteazul 32• Pe harta Transilvaniei întocmită de
Johannes Honterus in 1 5 32, 3:1, (Fig. 26) este consemnat Einsiedel, adică
sihastru, pustnic, cu un mic desen reprezentind o casă, probabil schitul
existent aici. Este plasat pe "drumul saşilor" de la cumpăna apelor in
a!propiere de piscul Stănicioiului (pe drumul vechi Codlea-Vlădeni-Per
şani). Existenţa acestui schit părăsit, apoi amenajarea de oraşul Braşov
a unui han aici, este subliniată şi de un document din 1 545 3" (Fig. 28), in
care se menţionează "domus Eremita Einsiedel", hanul lui Eremita
(pustnicului) din pădurea Codlei, lîngă schitul consemnat pe harta lui
H onterus.
Pe harta Transilvaniei întocmită de Sebastian Munster (154525•
nu mai este consemnat schitul, in schimb, pe harta lui G. Reichersdors
fer (1556) Fig. 27 apare in acelaşi loc ca şi pe harta lui Honterus, aceeaşi
denumire de Einsiedel. Spre deosebire de aceasta, apare şi denumirea de
Herberge (adăpost), fiind vorba de hanul amenajat aici după intocmirea
hărţii de către Honterus. Pe harta "Transylvania" publicată de J. Troster
(1 666) 37 este trecută pădurea Codlei, însă hanul nu mai este menţionat.
El este amintit ulterior sub denumirea de hanul "Cumătra" 38, după pîrîul
Cumetra din apropiere, ce izvorăşte dintr-o fintiniţă, denumită pînă astăzi
"Fîntmiţa căJlugărului"39, după schitul menţionat aici de Honterus. La
acest han se schimbau caii diligenţelor şi se intilneau haiducii, care şi-au
3 1 Arh. St. Braşov, Colecţia Fronius, I, nr. 336 I .

32 Quellen, voi. I II., p . 160 ; P . Binder, op. cit., p . 216.

33 Iohannes Honterus, Chorographia Transylvaniae, Syebembilrger, Basel.
1532 (Cf. Netoliczka, Johannes Homterus, Ausgeu:iihlte Schriften, Honteruspresse.
Viena 1 898, (harta anexă) .
� Arh. St. Braşov, Socoteli alodiale, cota V /7, p. 97-98 ; Quellen, I I I , p. 284,
rîndurile 1 1 , 24 ; idem, voi. I I . p. 665
35 Sebastian Mi.inster, Cosmographia, Basel, 1568, p. 10, 38 (Transilvania XX
Nova Tabula).
36 Georg Reichersdorffer, Transilvania Chorographia Transilt,aniae, în Scrip
tores Rerum Hungaricarum, III, Ed. Schwandtener, 1 746, p. 784.
37 Ioahannes Tri:ister, Das Alt und Teutsche Dacia. Das ist neue Beschreibung
des Landes Siebenbilrgen, Ni.irnberg, 1966.
38 Iacob Zorca, Monografia comunei Vlădeni, Sibiu, 1896, p. 24.
39 Informaţie prof. Micu Simion, 68 ani, Braşov, str. Dr. Peru Groza nr. 1.
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continuat atacurile pînă după anul 1 800. Probabil din cauza atacurilor
dese ale haiducilor, oraşul Braşov vroia să schimbe drumul diligenţelor
pe la Poiana Mărului însă pădurile de aici fiind mult mai mari şi mai
dese, a renunţat 4°.
Treptat, odată cu deschiderea noului drum de jos, oamenii de pe
culme se retrag aici, unde la ieşirea din Ţara Birsei se dezvoltă tot mai
mult noua aşezare a satului Vlădeni. Drumul de jos a fost preferat fiind
mai sigur şi mai accesibil pentru transport. Jos, se deschide alt han care,
probabil, a funcţionat o perioadă de timp paralel cu cel de pe culme, de pe
"Cul'lllătură", deoarece drumul "grădina boi�or" de pe cUlmile Perşanilor
a fost părăsită complet, mult mai tîrziu H.
Hanul (de jos) din Vlădeni este amintit în documente in anul 1 7 1 6
cin d magistratul oraşului Braşov refuză lui Andreas Schoppel deschiderea
unui han la Braşov, aprobîndu-i in schimb deschiderea altuia la Vlădeni 42,
unde oraşul avea o curie, de care depindea o mare parte a pădurilor,
arăturilor, morăritului şi circiumăritului. Acelaşi Andreas Schoppel pri
meşte autorizaţie pentru deschiderea unei drcirumi in aceeaşi localitate.
Cedind această licenţă oraşului, in anul 1 7 1 7, el primeşte aprobarea pen
tru han "3• In anul 1778 circiuma şi hanul erau arendate de oraşul Braşov
lui Pe1lru Sahnell«. Braşovul avea acest drept de a["endare,
deoarece
comuna Vlădeni fusese zălogită Braşovului după ce decenii la rind a fost
îmPTeună ou comwna Ţînţari, în proprietatea 1ui Vlad UscatUJl (de l:a
care comuna Vlădeni îşi ia numele), cumnat cu Ştefan Mailath puternicul
domn al Făgăraşului şi voievod al Transilvaniei 45• La acest han staţiona
acum diligenţa Braşov-Sibiu şi tot aici se intilneau haiducii secuiului
Mihaly Keresztes ( 1 7 90-1 800) pentru prinderea căruia oraşul Braşov a
oferit 300 florini iar celui care va da numai informaţii 50 florini 46•
Din anul 1 8 1 7, iunie 20, prin Vlădeni trece şi diligenţa care circula
de la Braşov la Făgăraş 47• In anii 1 826, 1 829, se lucrează la un plan pen40 Idem.
4 1 lri.P.m.

42 Arh. St. Braşov, Repertoriul pe anii 1698-1750, seria Actele Magistratului
(Repertorium anno 1716).
43 Arh. St. Braşov, Fondul Primăria Braşov, confecţia "Urbariale", pachet 116.
44 Iacob Zorca, op. cit., p. 20.
45 Pavel Binder, Ştefan Mailat (circa 1502-1551), boier român şi nobil tran
silvănean. Date despre romanitatea lui, în "Studii", revistă de istorie. Tomul 25,
1972, nr. 2. p. 301.
46 Informaţie Micu Simion.
lo7 Iacob Zorca, op. cit., p. 22.
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tru dru.muJ. de poştă aJ Vlădenilor'S, iar din 1 886 avem menţiuni despre
un plan pentru un nou acoperiş la grajdul de la hanul şi circiuma comu
na:lă a Braşovului din Vlădeni49. Din 1 770, este menţionat un han
la Rîşnov, pe locul vechiului spital de leproşi situat la poalele cetăţii 50
(pe panta dealului de nord-vest) iar în secolul al XIX-lea ia fiinţă hanul
"Polul Nord " , pe aatuala stradă a Florilor nr. 71s1 (Fig. 29).
Pe drumul B:raniU!lui mai erau hanurile de la Brnnul de Sus şi de
Jos (azi dispărute). Se păstrează planul pentru reclădirea hanului şi cîrciu
mei K. K. Cotumaci (1 857), iar din anul 1 874 planurile pentru ridicarea
unei clădiri şi grajduri la acest han52.
Din anul 1 806, se păstrează planul pentru construirea unei noi cir
ciumi în posesia Tohanului Nou 53, iar spre limita vestică a Ţării Bîrsei
la Zărneşti, important punct de trecere spre Ţara Românească şi Ţara
Făgăraşului, este amintit un alt han. In 1 8 6 1 , se întocmeşte planul pen
tru construireaa unei cămări şi a unui graj d la hanul comunal al braşo
vului de la Zărneşti M. Din anul 1 835, 1 843 se păstrează planurile pentru
han la Apaţa 55 şi la Podul Bîrsei din Hălchiu.
Pe drumul Oituzului ce pornea din Braşov, dincolo de podul lepro
şilor şi ducea spre Prejmer, unde se ramifica drumul Hărmanului (amin
tit încă din secolul al XVI-lea) continuînd apoi in afara Ţării Birsei spre
Ciuc, prin tîrgurile Ilieni şi Sf. Gheorghe 56• Aici este amintit spre Podul
Olt, un alt han.
La trecerea spre Ţara Românească (în direcţia opusă) se constru
ieşte in 1668 la Dirste de către oraşul Braşov de care aparţinea), un han 57•
Se mai păstrează hanul renovării cîrciumei şi grajdurilor hanului din
Dîrste (1868) 58.
48 Arh. St. Braşov, Colecţia de planuri şi hărţi dulap AB VIII, inv. 121, dosar
nr. 7, inv. 413 A.
49 Arh. St. Braşov, dulap AB III, dosar nr. 8 nr. 335
50 Iulius Gross şi Ernst Kilhlbrandt, Die Rosenauer Burg, Viena, 1896 - p. 12 ;
Gustav Lander, op. cit., p. 82 ; Cu ocazia săpăturilor efectuate pentru construirea
hanului au fost scoase la iveală mai multe obiecte din argint sec. XV şi mai multe
monezi. Cf. Iulius Gross, op. cit., p. 1 1 ; Gustav Lander ; op. cit., p. 42.
5 1 Informaţie primită de la Karl Friedrich, 77 ani, Braşov, str. Castelului nr. 40.
52 Arh. St. Braşov, Colecţia planuri şi hărţi, dulap AB VIII, dosar nr. 8 nr.
286 A. 351 A, 497.
53 Arh. St. Braşov, Dulap AB VIII, dosar 8 n nr. 394.
54 Arh. St. Braşov, Dulap AB VIII, dosar nr. 8 nr. 304
55 Arh. St. Braşov, Colecţia de planuri şi hărţi, dulap AB VIII, nr. 121 dosar
nr. 8 ; 415 B şi 415 A.
56 P. Binder, Drumurile şi plaiurile Ţării Bîrsei, p. 209.
57 G. Treiber, op. cit., p. 178.
58 Arh. St. Braşov, Colecţia planuri şi hărţi, Dulap AB VII, dosar nr. 8, nr. 350.
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Spre trecătorile Carpaţilor de curbură pe un drum lăturalnic, unde
se intilneau in valea inferioară a Tirlungului poteci şi drumuri trans
carpatice, se construieşte pe pămîntul comunal al Braşovului la vechiul
Sanţ, in 1 885 un han, iar din anul 1 866 se păstrează planul pentru con
struirea unui nou han cu grajd şi şoproane 59• In 1 829 s-au intocmit pla
nuri pentru ridicarea unui nou han in districtul Braşovului de la
Turcheş 60 şi unul la Tirlungeni. Dezvoltarea economică a acestei zone
determină probabil acordarea dreptului de tirg săptămînal "oppidum"
Cernatului, in 1 848 61 (Fig. 30).
La Zizin, spre bazinul intramontan, pe unde pîraiele Tern şi Tir
lung traversează acest drum spre Intorsura Buzăului, este menţionat un
han 62•
Pe Valea Timişului, unde se află încă din secolul al XIV-lea vama
transilvăneană de la Timişul de Jos, avem menţiuni despre existenţa
unei cîrciumi cu han din 1 7 1 6 63. Se păstrează planul vechii cîrciumi din
anul 1830, iar din anul 1 838 planul pentru construirea a două grajduri
cu şoproane la cele două hanuri nou construite dincoace şi dincolo de
carantina de la Timiş 64.
, In vremuri îndepărtate, ciobanii de pe valea Timişului şi a Praho
vei (drum de peşte făcut mai mult de prahoveni Făig. 31) şi călugării
unui schit din preajma peşterii Ialomiţei îşi duceau viaţa pe aceste locuri.
Din cauza strimtorii văii şi a defileului de la Posada, acest drum a fost
considerat mult timp secundar 65• Treptat însă, datorită schimburilor cu
Braşovul va deveni .tot mai frecventat, amintirt în documente încă din anul
1422, noiembrie 10, cind domnitorul Dan al II-lea, confirmă negustorilor
braşoveni privilegiile comerciale ce le posedau incă de la Mircea cel
Bătrîn şi va comunica meşilor din Prahova taxa vamală ce trebuia luată
pentru fiecare marfă 66• Pe harta Transilvaniei întocmită de Honterus,
acesta consemnează vama Văii Prahovei de la Predeal ca un punct oficial
de trecere a poştalioanelor şi a caravanelor negustorilor.
59 Arh. St. Braşov, Dulap VIII, dosar 121, nr. 70 c şi 1 24.

60 Arh. St. Braşov, Dulap VIII, nr. 406 A.

,

61 "Sub toate acele libertăţi, privilegii şi imunităţi sub care se ţin tîrgurile
săptămînale ale altor oraşe, sate şi posesiuni". Diploma a fost dată Cernatului de
împăratul Franz Joseph în anul 1848.
62 Arh, St. Braşov, Dulap AB VIII, 121, dosar 10 nr. 416, 489, 502 A.
63 Arh, St. Braşov, Actele Magistratului, Repertoriul pe anii 1698-1750.
64 Arh. St, Braşov, Dulap AB VIII dosar 8 nr. 407, 412 A .
65 V . Popa - V. Firoiu, op. cit., p, 8 ; L a limita dintre Ţara Românească şi
Ţara Bîrsei, pe Valea Prahovei, Predealul datorită funcţionalităţii lui istorice poate
aparţine şi Ţării BîrseL
66 Hurmuzaki - Iorga, Documente. . . , vol. XV, partea 1, doc. nr. 15, p. 12.
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Localitatea Predeal însă începe să se contureze în jurul anului 1700,
cind se semnalează existenţa hanului de la gura riului Rîşnoava, adă
post pentru călătorii ce îndrăzneau să străbată potecile nesigure şi dru
meagul desişului de pădure, coborîtor spre "Calea cea Mare". Hanul a
fost ridicat pe locul actualei clădiri a sanatoriului de copii67• In jurul
anului 1 750 sînt menţionate alte două mari hanuri : hanul de la gura
rîului Poliştoa:ca şi hanul lui Ruja68, unde pe vremură se schimbau tele
garii ce goneau pe valea Prahovei. Cu construirea schitului de la lemn
la 1 774 şi apoi a localului poştei, unde se schimbau caii diligenţelor, iar
"odihna drumeţiilor se făcea sub oblăduirea strajei domneşti", aceste
locuri încep să fie populate tot mai mult. Pe lîngă hanuri încep treptat
să apară case de locuit, răzleţe sau grupate, alcătuind primele nuclee de
aşezare omenească stabilă.
Pe la 1 790 popularea Predealulliui şi a înillregii Văi a Pra:hovei spo
reşte. Tot mai frecvent drumul prin trecătoarea Predeal, pe la "Cumpă
na apelor prahovene", a făcut din această aşezare un martor al multor
eveninrenlte importtante, printre care �nstituirea Comisiei Sanitare a
Transilvaniei de către Maria Tereza, în timpul epidemiei de ciumă din
anii 1 738-1739 care a insemnat o grea stavilă pentru negustori, prin
abuzurile vameşilor şi ofiţerilor de graniţă. Negustorii, cum era şi firesc,
căutau hanurile şi căile ascunse pe unde să-şi depoziteze s-au să-şi treacă
mărfurile, evitînd oficiile de control sanitar, ajutaţi fiind în această con
trabandă de către locuitorii de la poalele munţilor 70• Tratatul turca-aus
triac din anul 1794 asigură Predealului un rol important ca punct de
trecere a mărfurilor, a dregătorilor, negustorilor şi a insoţitorilor cara
vanelor, motiv pentru care Valea Prahovei V'a deveni cel mai ci.Tculat drum
dintre Bucureşti şi Braşov. Construirea şoselei şi asigurarea unui trafic
intens au făcut ca vama de la Breaza, chiar din mijlocul Văii Prahovei,
să fie mutată in anul 1 8 52 în valea Rîşnoavei, la Predeal 71, ridicîndu-se
şi mai mult importanţa acestei localităţi.
Tradiţia orală, cartografiile vremii şi chiar documentele, amintesc
numeroşi străini - personalităţi de seamă care au trecut prin Predeal in
67 V. Popa

68 Ibidem.

69

-

V. Firoiu "Predeal", Bucureşti, 1969

p.

9.

Ibidem.

70 1. Moga, Politica economică austriacă şi comerţul Transilvaniei în veacul al
XVIII-lea, în Anuarul Institutului de Istorie Naţională, Cluj VII, 1936-1938, Bucu

reşti, 1938, p. 164.
. 71 V. Popa

-

V. Firoiu, op. cit., p. 10.
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secolele XVIII-XIX. Ei descriu in

cuvinte frumoase mirajul Predealului

de la "Cumpăna apelor" şi a Văii Prahovei 72• Fără îndoială că ei poposeau
la aceste hanuri şi la mănăstirea existentă aici.
Tot in această zonă intilnim

hanurile :

"La

Poiana

Fetii",

"La

Sionul de Piatră" - Azuga (numită pînă la anul 1 864 "Intre Prahove"
etc.). 'TireptaJt aceste hanuri vor dispare, Locui lor fiind luat de cabane, ho
teluri şi restaurante moderne.

Spre sfîrşitul secolului al XIX-lea şi ÎIIlcepubul secolului al XX-lea,

după deschiderea Hniilor ferate principale : Braşov-Budapesta-Viena (1 873),
( 1 873), Braşov-Bucureşti ( 1 879) şi a liniilor secundare : Braşov-Zărneşti,

Braşov-Bucureşti (1 879) şi a Hniilor secundare :
Miercurea Ciuc in 1 8 9 1 , Miercurea
Breţcu ( 1 907)

73

Bmşov-Zărneşti, Braşov

Braşov--si. Gheorghe--Tg. Secuiesc,

FăgăPaŞ-S�biru,

Ciuc-Ghimeş

Sf.

(1897),

Gheorghe Tg.

Secuiesc

etc., consecinţa imediată a constituit-o dispariţia treptată

a cărăuşiei şi a hanurilor (proces lung dar inevitabil) care nu mai puteau
îndeplini complexul de funcţii pentru care fuseseră create.

DIE GASTHAUSER DES BUBZENLANDES
( ZUSAMMENFASSUNG)

Die Entwicklung der Wirtschaft und des Handels in Braşov (Kron
stadt), die einen starken Zustrom von fremden Kaufleuten in die Stadt
nach sich zog, warf schon friihzeitig die Frage nach der Unterbringung der
Fremden auf, und zwar beginnend mit dem 1 5 . Jahrhundert bis ins spătc
19. Jahrhundert.
Die Gasthăuser des Burzenlandes konnen in drei Gruppen eingeteilt
werden :
1 . Die Gasthăuser im Handelszentrum von Braşov (Kronstadt), die
sich innerhalb der Stadtmauern befanden ( 1 5 . - 1 9. Jahrhundert).

2.

Die Gasthăser in den Vorstădten, die ausserhalb der Stadtmauern

lagen ( 1 8 . - 1 9 . Jahrhundert).
72 Ibidem.
73 Cazil Vasile, Din istoricul căilor ferate braşovene, în Centenarul complexu
lui feroviar Braşov 1873-1973, Braşov, 1973, p. 3.
7 - CUMIDAVA
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3. Gasthăuser in den verschiedenen Gemeinden des Burzenlandes,
die an den wichtigsten Transitwegen nach und von Kronstadt sowie an
VVegkreuzungen lagen.
Die ăltesten bekannten Gasthăuser des Burzenlandes werden ur
kundilch in der ers�en Hălfte des l E . Jahrhunderts erwăhnt. Es ist aber
nicht ausgeschlossen, dass es auch fri.iher einige Gasthăuser gab, wenn
man in Betracht zieht, dass die Stadt schon im 14. Jahrhundert ausge
dehnte Handelsprivilegien hatte.
Die Gri.indung und Einrichtung von Gasthăusern erfolgte aus der
Notwendigkeit heraus, ftir die zahlreichen Kaufleute Unterkunft und ftir
die VVaren sichere Aufbewahrungsmoglichkeiten zu schaffen. Deshalb wur
den die meisten dieser Bauten so entworfen, dass darin eine rege Handel
stătigkeit vor sich gehen konnte, wăhrend die einteilung und verwendung
der einzelnen Stockwerke der Gebăude von einer Reihe von Ftmktionen
bestimmt wurde.
In Kronstadt bestanden seit 1 507 Vorschriften betreffend die Ein
richtung van Gasthăusern. Im gleichen Jahre wird ein Gasthaus urkundlic! 1
erwăhnt.
In den gefahrvollen Zeiten, beginnend mit dem 14. Jahrhundert bis
ins spăte 19. Jahrhundert (nach der Revolution von 1848) war die Stadt
Kronstadt ein gastfreundlicher Zufluchtsort fUr geflohene Herrscher,
Bojaren und Adlige, sowie deren Familien. Spăter weilten ofters Theater
gruppen, Konzertkilnstler und VVissenschaftler in der Stadt, die Unter
kilnfte notig hatten.
Die Notwendigkeit, Gasthăuser zu errichten, wurde immer zwingen
der. So wurden auch in Tilrmen und Zwingern der Stadtbefestigungen,
nach dem im 18. Jahrhundert ihre Verteidigungsaufgaben hinfălling ge
worden waren, Gasthăuser errichtet.
In der Arbeit wird darauf hingewiesen, dass im 19. Jahrhundert, und
zwar besonders um die Mitte des Jahrhunderts, der Begriff "Gasthaus"
eine VVandlung seiner Bedeutung erfuhr. Als Folge der Modernisierung,
der Stadt versuchten einige Besitzer der alten Gasthăuser, diese in Hotels
umzuwandeln, in denen die Riesenden mehr Komfort vorfanden. Die Ne
bengebăude (Stălle und VVagenschuppen) blieben aber die gleichen. In den
meisten Făllen entstanden die ersten Hotels durch Umwandlung der gros
sen Gasthăuser der Stadt.
In der Arbeit wird darauf hingewiesen, dass sich in einigen Gast
hăusern Kronstadts bedeutende Personlichkeiten aufhielten. Der Filrst
Alexandru Ioan Cuza weilte vom 26. Februar bis zum 4. Mărz 1 866 auf
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seinem Weg ins Exil im Gasthaus "Zum goldenen Hirschen", wahrend im
Jahre 1 848 im grossen Saal des Gasthauses "Zur goldenen Sonne" der Kom

ponist J ohann Strauss fi.inf Konzerte gab.
Bei einem Vergleich der Kronstădter Gasthauser mit denen von Bu
karest, lassen sich Unterschiede betreffend ihre Entstehungszeit sowie ihren
ganz verschiedenen Baustil feststellen.
Die ersten Gasthăuser bestanden in Kronstadt schon zu Beginn des
1 6 . Jahrhunderts, wahrend sie in Bukarest erst am Ende des 1 7. Jahr
hunderts erwahnt werden. Da letztere spa ter errichtet wurden, weisen sie
in ihrer Bauart auslandische Einfliisse auf und wurden entweder den ita
lienischen "il fondaco" - Gebauden oder den grossen Einkehrhausern
Konstantinopels nachgeahmt, in der Att der bekannten ti.irkischen Kara
waniesen oder Basare. In Kronstadt waren die Gebăude der Gasthăuser
nicht in monumentalem Stil errichtet und hatten keine eigenen Befesti
gungsanlagen ntitig, da sie sich innerhalb der Stadtmauern befanden. Da
die Kronstadter Bauten geschlossene Htife hatten, boten sie grosse Sicher
heit.
Die Arbeit geţl t auch auf die ausserhalb Kronstadts gelegenen Gast
hauser ein. Diese befanden sich entlang der Hauptwege von und nach
Kronstadt, an Landstrassen , bei W egkreuzungen sowie an versteckten
Pfaden, wo verbotene Warentransporte liber die Grenze gefi.ihrt wurden,
um die hohen Zollabgaben zu wermeiden, die von den Kaufleuten einge
hoben wurden.

VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN

1 .a.
b.
c.
2.a.
b.
c.

3.1.

7•

Marktplatz mit Rathaus
Kaufhaus (Rekonstruktion)
Innenansicht des Kaufhauses
Klostergasse mit dem 1838 errichteten neuen Tor, das 1891 beim Bau der Stras
senbahn Marktplatz-Langendorf abgetragen wurde.
Purzengiisser Torbastei und Torturm, 1857 abgetragen (nach einem Aquarell
von Wilhelm Kamner).
Nordseite der Stadtbefestigungen von Kronstadt, wo 1507 das stiidtische Ein
kerhaus stand, mit dem alten, 1836 abgetrangenen Klostergiisser Tor (nach
einem Aquarell von Wilhelm Kamner).
Verzeichnis der im stiidtischen Einkehrhaus nahe der Johannisneugasse im
Jahre 1509 aufbewahrten Giiter der Gattin des Fiirsten der Walachei, Mihnea
cel Rău.
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2.
4.1.
2.
5. 6.a.
b.

7.1.
2.
8.1.
2.
9.1.
2.

10.1.
2.
1 1 .21.
12.1.
2.
3.
4.
5.
13.1.
2.
3.
14.1.
2.
3.
15.1.
2.
16.1.
2.
3.
17.1.
2.

3.
18.1.
2.
19.

Verschiedene Rauchfangformen, die in Kronstadt verbreitet waren (nach
G. Treiber.)
Urkunde iiber den Bau des Gasthauses i n der Purzengasse ( 1774 - 1775).
Aushăngeschild des Einkehrhauses "Zur Krone" in der Nonnengasse.
Das stădtische Gasthaus "Zur goldenen Krone" in der Klostergasse Nr. 12,
abgetragen im Jahre 1912.
Das Gasthaus ,Zur goldenen Krone" Einfahrt.
Treppenhaus •
Aushăngeschild des Gasthauses "Zur goldenen Krone".
Grundriss des Erdgeschosses und des ersten Stockwerkes im Gasthaus "Zur
goldenen Krone"
Offener Herd im Gasthaus.
Die beiden Innenhofe mit dem angrenzenden Zwinger beim Gebăude Marktplatz Nr. 27.
.
Pulverturm auf der Siidseite der Stadtmauer (Burggasse 110)
Studententurm von Siiden (Rossmarkt Nr. 24).
Schopfen im Hofe des Hauses (Rossmarkt Nr. 28).
Privilegium von Kaiser Karl VL filr Andreas Schoppel (1716) und dessen Ver
trag mit dem Kronstădter Magistrat ( 1 717).
Grundriss des Aussătzigenspitals aus dem IJ. Jahrhundert in der friiheren
Seichesgasse, spăter Bahnstrasse, das in ein Gasthaus umgewandelt wurde.
(nach G. Treiber).
Gesuch der Schauspielerin Fanni Tardini UII) Genehmiguog von Theatervor
stellungen in dem "Redoute"-5aal (1865).
Seite aus dem Kronstădter Magistratsprotokoll betreffend das Gesuch von
Fanni Tardini (1865).
Seite aus dem Volkszăhlungsoperat von 1830, wo 9 Gasthăuser in Kronstadt
angefilhrt werden.
Schild des Gasthauses ,,Zum goldene Engel".
Schild des Gasthauses "Zum weissen Hahn".
Schwarzgăsser Torbastei, 1873 abgetragen
Turm des Schwarzgăsser Tores, 1873 abgetragen.
Rossmărkter Tor 1820 - 1874
Aussenansicht des Gasthauses "Zum goldenen Adler"
lnnansicht des Gasthauses "Zum goldenen Adler".
Plan und Seite aus dem "Kronstădter Adressenbuch" von 1867, wo das Gast
haus "Zum goldenen Adler" als "Hotel Nr. 1" angefilhrt wird.
Das Gasthaus "Zum goldenen Hirschen".
Das Gasthaus "Zum goldenen Baum".
Das Gasthaus • . zu den zwei Riesen".
Fassade des Gasthauses " Z u r goldenen Sonne".
Ausziige aus den "Collectanea zu einer Particulăr-Geschichte von Kronstadt"
betreffend das Gasthaus "Zur goldenen Sonne".
Aushăngeschild des Gasthauses "Zur schwarzen Traube".
Hotel "Villa Kertsch", erbaut am Ende des Jahrhunderts, 1 970 abgetragen.
Aushăngeschild des Gasthauses "Krone" in der Purzengasse.
Das Burzenland auf der Siebenbilrgenkarte von Johannes Honterus (1532) mit
der Angabe des Einkehrhauses "Einsiedel".
Erwăhnung betreffend das Einkehrhaus beim "Einsiedel" auf der Wasserscheide
im Zeidner Wald (1545).
Siebenbiirgenkarte von Georgius Reichersdorffer 1550, mit den Bezeichnungen
"Einsiedel" und "Herberge".
Detail aus dem Jahrmarktsprivilegium filr Cernatu (1. April 1848).
Der "Fischweg" der Hăndler aus dem Prahovatal iiber den Tomoschpass.
Das Gasthaus "Zum Nordpol" - Rosenau, Ende des 18. Jahrhunderts.
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Fig. 1 . Piaţa Sfatului.

Fig. 2. Casa Negoţului - interior ("bolţile" ) .
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Fig.

3.

Bastionul şi

turnul

porţii

azi strada Republicii, demolate în

străzii

cu

acelaşi

nume,

1857 (după o aquarelă de

Wilhelm Kamner) .

Fig.

4.

Latura

nord-estică

a

cetăţii

Braşovului,

unde

era

hanul din 1507, cu vechea poartă a Vămir demolată in 1836
(după o aquarelă de Wilhelm Kamner) .
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F)ig. 5.

Str. Vămii cu poarta ridicată în 1838
demolată în 1 896 cînd s-a construit linia ferată numitii
,.tranvai"
Braşov-Satu Lung,
http://cimec.ro - http://istoriebv.ro
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Fig.

8. Turnul pulberăriei de pe latura nordică a cetăţii (azi strada
Castelului, nr. t46) .
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Fig. 9. Turnul Studenţilor de pe latura sudică (strada Gh. Bariţiu,
nr. 24).
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Fig. 10. Şoproane din curtea casei din Tîrgul Cailor (Gh. Bariţiu ,
nr. 28).
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Fig. 1 1 . Privilegiul dat de Carol al VI-lea lui An
dreas Schoppel (1716) şi contractul cu magistratul
oraşului (1717), pentru construirea unui han
în Braşov.
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Fig. 12. Planul leproziei din sec. XIII (după G. Trei

ber), de pe strada Leproşilor, azi strada Karl Marx
transformată in han (azi str. Cantacuzino, nr. 2) .
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Fig. 13. Extrase din Recensămintul popu
laţiei pe anul 1830, în care sint menţionate
9 hanuri în Braşov.
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Cererea actriţei Fanni Tardini pentru a da
reprezentaţii in sala "Reduta' (1865).

Fig. 14

Pagină din actele magistratului Braşov (1865),

unde este luată în evidenţă
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cererea

Fanniei

Tardini.

Fig. 16. Firma hanului "La Ingerul
de Aur" .
8 -

Fig. 17. Firma hanului "La Cocoşul
Alb" .

CUMIDAVA
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Fig. 1 8 . Cele două
curţi i nterioare cu
lWingerul adiacent
de la clădirea din
Piaţa Sfatului
nr. 27.

Fig. 19 Hanul "La
Vulturul de Aur"
- exterior.
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Fig. 2 1 . Hanul "Doi Uri aşi" .
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1
.
i

Fig. 22. Extrase din "Collcctanea" despre hanul "La Soarele de Aur" .
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Fig. 23. Hotelul din vila Kertsch, construit la sfîrşitul sec. al XIX-lea, demolat în 1970.
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Fig. 25. Documente referitoare la construirea hanului de pe strada Porţii (1774-1 775) ,
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hanul "Coroana·' , pe locul actualului hotel Postăvarul.

...

...

:l!f ! illl

Fig. 26. Ţara Bîrsei, extrasă de pe harta Transilvaniei, întocmită de Johannes Hon
terus (1532) cu menţiunea Einsiedel (pustnic).

Fig. 27. Georgius Reichersdorffer (harta, 1 550, "Transilvania" , cu menţiunea Einsiedel
şi Herbergel (adăpost) .
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Fig. 28. Menţiuni despre hanul lui Err.ruia de la "Cumpăna apelor" din pădurea Codlei ( 1545) .

Fig. 29 Hanul

"La Polul Nord"
Rîşnov, sevolul al XIX -lea.
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Fig. 30. Dreptul de tîrg acordat Cernatului în 1 aprilie 1 848 (detaliu de pe diploma dată de împăratul Fr. Ioseph.
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ANDREI BlRSEANU, CORESPONDENŢA INEDITA

de ION

I. DRAGOESCU

Cercetînd Fondul Astra, conservat la Arhivele Statului d in Sibiu,
am observat mai multe scrisori �emnate de cunoscutul etnograf!, folclo
rist2, pedagog3, colecţionar\ asLrist5 şi om de cultură Andrei Bîrseanu
(1 858-1922). Dintre acestea am reţinut un număr de 22 documente care
prezintă un interes mai mar e pentru cercetarea ştiinţifică. Investigaţiile
noastre bibliografice, consultarea celor care au cercetat acest fond astris
tic înaintea noastră, studiul asupra lucrărilor cunoscute despre Andrei
Bîrseanu, ne au permis concluzia că aceste documente sînt inedite. Con
siderăm necesară pu blicarea lor integrală deoarece ele ne permit o mai
-

1 Nu stă în intenţia noastră scrierea unei bibliografii Andrei Bîrseanu. De alt
fel acest lucru nici n-ar fi posibil în stadiul actual al cercetărilor şi nici nu intră în
profilul prezentei lucrări. Totuşi, în măsura datelor de care dispunem vom justifica pro
fesiunile atribuite pentru prima dată de noi sau pe cele puţin cunoscute. Astfel,
despre preocupările etnografice ale lui Andrei Bîrseanu trimitem la lucrarea lui
Maior O. Radu şi Nicolae Al. Mironescu semnalarea unor manuscrise din Fondul
Andrei Bîrseanu R.E . F. 143/1964.
2 Vezi "Cincizeci de colinde" (1890) şi în colaborare cu 1. U. larnik "Doine şi
strigături din Ardeal" (1885).

a Despre pedagogul Andrei Bîrseanu, N. Iorga scrie : "Inimă iubitoare de tine
ret, el, căruia nu i-a fost dat să crească în casa sa · copii care să-i ducă numele şi
fapta sa mai departe, a fost o viaţă întreagă idealul profesorului care nu ştia ce e
supărarea, cum nu ştia ce e oboseala ; din graiul lui măsurat şi blînd s-au desfăcut
nu lecţii de un ceas, ci învăţătură de o viaţă" (N. Iorga, Oameni . care au fost ; II,
E.P.L., 1 967, p. 193) .

4 Atunci cînd îl numim pe Andrei Bîrseanu colecţionar avem în vedere atît
cunoscuta sa activitate de culegător de folclor cît mai ales pe cea de colecţionar de
obiecte muzecale cu care a participat la diferite expoziţii organizate de Asociaţiunea
Transilvană pentru literatura şi cultura poporului român (Astra) .
Această activitate a sa este insuficient cunoscută şi nu-i cercetată. In această
calitate el s-a ocupat de colecţionarea de obiecte pentru expoziţia de la Braşov din
1862, pentru cea de la Sibiu din 1881 şi pentru toate expoziţiile tematice organizate
de Astra. El nu culege numai din despărţămintul nr. 1 - Braşov - al cărui preşedinte
a fost - ci şi din cele învecinate.

5 Aşa cum arătam şi cu alte ocazii, prin astrist înţelegem atit pe fostul mem-
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profundă cunoaştere a unor aspecte ale operei şi personali tăţii aceluia care
a fost Andrei Bîrseanu. Ele aj u tă in munoa de

cercetare

a

acelui mare

for şti inţific şi cultural care a fost Asociaţi unea transilvană ţ.entru literatu ră
şi cultura poporului român.

Documentel e prezintă interes şi pentru istoria Braşovului, deoarece

ele sint o preţioasă mărturie de la acela pe care Nicolae Iorga l-a numit
"o podoabă, o mîndrie a românilor din acel bătrin oraş al amintirilor şi

stră d uinţelo r no astre " 6 •

Aşa cum reiese din analiza lucrărilor sale cunoscute, precum şi din do

cumentele prezentate, Andrei Birseanu este unul dintre istoriografii de

seamă ai Braşovului şi al i nstituţiilor sale. Pentru etnografie şi folclor, el

aduce contribuţii care-şi păstrează valoarea pînă in zilele noastre.

Intrucit prezentăm documente care se ocupă in special de colabora
E n ci clopedi a Română7, editată de Cornel Dia

rea lui Andrei Bîrseanu la

conovid8, se cuvine, credem, să spunem citeva cuvinte şi despre această

lucrare, despre redactorul ei. Enciclopedia Română a fost iniţiată de Astra

la 5 februarie 1 8959. Redactor a fost numit

Dr.

Cornel

Diaronovici

(1 859-1923), prim secret ar al Astrei, redactor, editor şi director

al mai

multor publicaţii progresiste ale vremii. La lucrare, au colaborat peste

200 de personal it ăţi ale vieţii ştiinţifice, culturale şi artistice din toate

p rov inciile româneşti la care s-au alăturat unii reprezentanţi de seamă ai

bru şi activist al Astrei cit şi pe cercetătorul contemporan al bogatelor fonduri ,ar
hivistice, muzeale şi ştiinţifice moştenite de la Astra.
Citeva documente inedite păstrate la Arhivele Statului Sibiu, Fondul Astra,
ne permit constatări necunoscute despre activitatea sa. Astfel, în 1881 el donează
bani pentru fondul Astra (parchetul 45 fila 327/1881) ; împreună cu Reuniunea Femei
lor Române Braşov, are sector separat la Expoziţia de la Sibiu - 1 881 (parchetul 48
fila 128/1881). Exprimă dorinţa braşovenilor de a se organiza în 1883 Adunarea Ge
nerală a Astrei la Braşov (pachetul 52, fila 279/1882) sau organizează manifestările
cultural-artistice ale Astrei la Braşov, cunoscute sub numele de "petreceri de vară"
(parchetul 61 fila 90/1885).
Intr-un document îşi justifică intirzierea cu care a expediat 2 colete cu obiec
te la Expoziţia din 1881 datorită faptului că a avut de făcut faţă unor "mari greu
tăţi" datorită "faimei răspîndite de către străini in poporul nostru in această expo
ziţiune este numai o manevră de a încărca pe oameni cu dări de venite" (pachetul
48, fila 354/1881).
6 Nicolae Iorga, Oameni care au fost, Editura pentru literatură, Bucureşti,
1 967, p. 304.
7 Dr. C. Diaconovich, Enciclopedia, Română, publicată din însărcinarea şi sub
auspiciile Asociaţiunii pentru literatură română şi cultura poporului român.
a Redactorul Enciclopediei Române se numea C. Diaconovich. Incă din tim
pul vieţii, colaboratorii şi prietenii i se adresau cu Diaconovici, nume care i s-a ge
neralizat. In corespondenţa lor prietenii lor şi colaboratorii i se vor adresa şi cu for
mula "Domnule Diaconovlce" .
9 Arhivele Statului, Sibiu, Fondul Astra, Cutia E-R, fila
195 ; Enciclopedia
Română, II, p. 296.
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conlocuitoare

din Transilvania

In sfîrşit, la Enciclopedia Română au colaborat o serie de savanţi de peste
hotare : din Cehoslovacia lan Urban Iarnik şi fiul său

H.

Iarnik ; din Ger

mania G. Weigand şi alţii. Ea cuprind e 40.000 termeni10. După opinia ge
nerală,

aceasta este prima mare enciclopedie apărută în limba română.

Iată ce scrie editorul ei despre lucrare : ,,Enciclopedia română este pînă
astăzi cea mai mare întreprinder e literară română, care lucrează cu un
aparat fără pereche in literatura noastră şi a fost realizată fără nici o
subvenţie sau ajutor, singur, numai prin munca şi abnegaţiunea autorilor
şi creditorilor săi"1 1 . Caracterizînd însemnătatea Enciclopediei Române, ul
tima lucrare de acest gen în literatura noastră de specialitate, Dicţionarul
Enciclopedic Român scrie : "Continuînd tradiţiile iluminismului românesc,
Enciclopedia Română constituie, în ciuda unor limite ideologice, o mărtu
rie a devotamentului intelectualităţii timpului faţă de idealul unităţii cul
turale şi politice a poporului român " 12.
DOCUMENTUL NR. 1
Arhivele Statului, Sibiu, Fondul Astra, Cutia A-C, fila

3

Stimate D-le Dr !
Mîine este 25 iunie n . şi încă n-am trimis nici un răspuns la scrisoarea d-tale
din 1 0 . l .c. Mă grăbesc deci a răspunde cel puţin astăzi, ca astfel să nu suferiţi
intirziere în lucrarea d-voastră din cauza mea.
ln litera de articul ce mi-aţi trimis-o, văd cîţiva numeri, asupra cărora am
dat colegului Branişte încă din martie notiţele ce mi-au dat la dispoziţie. Aşa încît
d-nii Beldiceanu'J.
Boi"i1ă14,
Golgurezyl5, Braşoave16, Braşoveancă17,
BraşoveanutB
şi BurlaW. Zilele trecute (anume sîmbătă 19 iunie n.) întîlnindu-1 pe colegul
Br(anişte) l-am intrebat dacă mai are la el bilete cu notiţele in chestiune la ceea ce dîn
sul mi-a răspuns că nu le mai are deoarece vi le-a trimis deja la Sibiu. Aş a aş
10 In Enciclopedie se foloseşte termenul titli pentru termeni. In Articolul des
pre Encilopedia Română, în vol. II al lucrării, C. Diaconovici apreciază că vor fi cu
p rinşi aproximativ 30.000 termeni. Dicţionarul Enciclopedic Român stabileşte că au
fost incluşi aproximativ 40.000 termeni. Folosim această cifră.
11 Diaconovich. Enciclopedia Română, II, p. 29.
12 Dicţionarul Enciclopedic Român, II, Editura Politică, Bucureşti, 1964, p. 264.
13 Termenul nu a fost inclus in Enciclopedie.
14 Termenul nu a fost inclus in Enciclopedie.
1 5 Dr. C. Diaconovich, Enciclopedia Română, publicată din însărcinarea şi sub
auspiciile Asociaţi unii pentru literatura română şi cultura poporului român, T. I. Si
biu Editura şi tiparul lui W. Krafft, 1898. Termenul nu este inclus în Encilopedie.
16 Materialul nu a fost publicat în Enciclopedie.
17 Articolul nu a fost publicat in Enciclopedie.
18 C . Diaconovich, op. cit., p. 576, termenul este publicat la
Braşoveanu Di
nitrie Eustatie.
19 Termenul este publicat în C. Diaconovich, op. cit., p. 640 dar este semnat cu
iniţialele D. E. Ceea ce nu reprezintă iniţialele lui Andrei Birseanu ci, probabil ale
lui Dumitru Evlocean.
9 -
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voi să fiu din nou informat. dacă aţi primit aceste notiţe sau nu ca să nu le mai
scriu a doua oară. Ca însă lucrarea d-voastră să nu stagneze lucrez cînd biletele
colegului Branişte nu s-ar afla în posesiunea d-voastră . imi iau voie a fixa in foaia
alăturată cîteva notiţe despre Beldiceanu (1042) şi Bengescu-Dabija20 (1149 a) ca să
folosiţi de cumva veţi fi primit din altă parte nişte date mai complete. In special
despre Beldiceanu observ că s-a publicat, pare-mi-se anul trecut o biografie deta
liată in .. Lumea ilustrată" din Bucureşti. De cumva n-aveţi la Sibiu vreo colecţiune
din această foaie ar fi foarte bine să însărcinaţi pe cineva să caute b io grafia despre
care e vorba şi să completeze, resp. intregească notiţele mele .
In ceea ce priveşte ceilalţi articoli din însemnarea ce mi-aţi trimis-o pot lua
asupra mea numai numeri 1 975 şi 2484 (G. B ogdan-Duică21 şi Braşov22 - Comitatul,
oraşul etc.), deoarece despre ceilalţi imi l ipsesc datele necesare. In genere pentru
scriitorii
din România ca
d.e.
Bilciurescu23, N. A. Bogdan2", Brezeanu25, Brezo
ianu26, Burlă27 etc. ar fi bine să vă adresaţi la colaboratorii din România căci aceş
tia pot procura mai cu uşurinţă datele necesare . Salutindu-vă rămind al d-voastră
devotat.
A. Birseanu

DOCUMENTUL NR. 2
Arhivele Statului, Sibiu, Fondul Astra, Cutia A-C. fila 71
Stimate D-le Diaconovich !

Braşov 9.VII . 1897

ln alăturare imi iau voie a retrimite foaia nr. a62 cu notele relative la ne
insemnata mea persoană210• In ceea ce priveşte datele despre Baronzi29, regret că nu
vă pot face nici un serviciu neavind la îndemînă date destul de suficiente şi pozi
tive despre acest scriitor. Cred însă că veţi afla cîteva notiţe in Lepturariul lui
Pumnul sau in Conspectul asupra lit. române de V. Gr. Pop. Mai bine ar fi. poate
de cumva permite timpul, dacă v-aţi adresa în această privinţă la cineva in Ga
laţi (Rom.). unde a trăit, sau poate mai trăieşte încă Baronzi.
Ce se atinge de col aborarea mea l a •. Enciclopedia român ă". pentru al cărei
succes îmi iau a te felicita, bucuros mă ataşez şi eu pentru viitor la ramurile: lite
ratură română şi literatură poporală, incit imi va permite şugubeaţa mea sănătate.
Prima invitare de a mă înrola intre colaboratorii d-tale am primit-o la băile
din Ems .. căci nu ştim ce se va mai alege cu mine. Vei scuza dară dacă n-am răs
puns atunci la apelul ce ai bunătatea a-l repeta din nou faţă de mine. De altfel
trebuie să mărturisesc, că nici pînă acum n-a!Tl fost cu totul străin de enciclopedie,
deoarece la rugarea colegului Branişte am peticit şi eu cite ceva la articuli daţi in
ingrijirea 1 ui.
Pe viitor aşa dară voi lăsa rolul de calfă şi voi intra cu pl ăcere in şirul cola
boratorilor de sine stătători
Al d-tale devotat A. Birseanu
20

C. Diaconovich, op. cit., P.

2 1 C . Diaconovich, op. cit., p.

22 C. Diaconovich, op. cit., p.
23 C. Diaconovich, op. cit., p.
2-1

450-451.
519.
571-576,
485-486.

articolul poartă iniţialele A.B.

C . Diaconovich, op. cit., p. 519.

25 C. Diaconovich, op. cit., materialul nu este publicat.
26 C. Diaconovich, ()p. cit., p. 583.
27 Cornel Diaconovich, op. cit., trimite la pag.

28
29

640.

Articolul nu este publicat.
C. Diaconovich, op.

cit., p.

404.
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DOCUMENTUL NR. 3
AThivele Statului, Sibiu, Fondul Astra, Cutia A-C. fila

70

Stim. D-le Diaconovich !

In alăturare trimit restul din manuscris despre Braşov. Cum vedeţi, art. a ieşit
mai mare de cum credeam la inceput, cu toate că m-am restrins numai la materia
lul strict necesar. Cl işeul gim. nostru l-am ce!'ut de Ia d1. director şi l-am trimis la
librăria Ciurcu ca să vi-1 expedieze. Deşi ştiu că vă grăbiţi foarte mult cu fasc. din
cauza intirzierii mele, totuşi im i iau îndrăzneala a vă ruga să îmi trimiteţi dacă se
poate o corectură din m anuscr . ca să pot i ndrepta greşelile ce poa te s-au strecurat.
(mai eu seamă la date). Corectl.l!I"a citită o voi retrimite imediat.

lncă odată rugîndu-vă să mă scuzaţ i p. buclucul

ce

v-'am făcut.
Vă salut cu stimă
A. B.

DOCUMENTUL NR. 4
Arhivele Statului, Sibiu, Fondul Astra, Cutia A-C, fila 68
Stimate d-le Diaconovich !
Trimit partea gata din manuscr . despre Braşov . Restul, cam 6 pag. (istoricul
Br.30) , ins. Br.3 1 p. români32, comit. Br.33, îl voi trimite de bună seamă miine. Văd
că-mi scrieţi şi despre un clişeu. Nu ştiu de ce clişeu este vorba căci in scrisorile
dv. anterioare nu ştiu să se fi făcut amintire de aşa ceva. Cred, însă, că voiţi a avea
cl işeul Gim. n ostru, pe care-I voi cere astăzi de la Dl. Oniţiu .

Scuzaţi repretabila intirziere cauzată in prima linie de absenţa mea îndelun
gată din Braşov.
Cu stimă
A. Bîrseanw

DOCUMENTUL NR. 5
Arhivele Statului, Sibiu Fondul Astra, Cutia A-C, fila 213
Stimate D-le Dr . !
înapoiez corecturile ce mi le-aţi trimis. M-am ocupat numai de stilizare, sigur
fiind că autorii artic. vor fi căutat să dea un cuprins cît se poate de exact.
Nu ştiu coala cu Braşovul meu s-a tipărit sau nu. De cumva nu s-a tipărit încă,
fi bun şi dispune, să mi se trimită încă o dată partea din urmă (insemnat Br. p. ro
mâni), căci aşi voi să evit pe cît se poate, ori şi ce neexactitate. Corectura ei o voi
înapoia imediat.
Iartă-mi şi acest buduc.
Cu deosebit respect
A(ndrei) B(îrseanu)
30 Istoricul Braşovului nu este inclus de către redacţie in articolul mare des
pre Braşov.

31 Instituţiile Braşovului sint incluse de către redacţie in studiul de ansam
blu despre Braşov.
32 Populaţia Braşovului reprezintă un paragraf
pre Braşov.

al studiului monografie des�

3, Comitatul Braşovului este i nclus in capitolul despre Braşov.
go
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DOCUMENTUL NR. 6
A�;h ivcle Statului, Sibiu, Fondul Astra, Cutia A-C, fila 294
In alăturare îmi iau voie a vă trimite biletele cu articolii pe care nu-i pot
lucra. Articulii opriţi : chiuitură3\ cîntec poporaPă, cîntec în genere:l6, colinda3i, precum
şi articulii promişi mai înainte Bogdan Duică şi, Braşovul îi voi trimite la începutul
lui Noembre, n., 6 oct. 19. nou 1897.
A Bîrseanu
DOCUMENTUL NR. 7
Arhivele Statului, Sibiu, Fondul Astra, Cutia A-C, fila 73
Braşov, 1 ian. 1898
Stimate D-le Dr . !
De cumva nu s-a tipărit incă coala cu articolul "Braşov", vă rog să dispuneţi
a se îndrepta în partea "însemnătatea Br. p. români" data înfiinţării "Casinei române"
cu a . 1835, in loc de 1846 . Dacă nu s-ar face prea mare conturbare, mai corect ar fi,
să se facă schimbarea în modul următor. In 1835 s-a inf. "Casina română" etc.
Mulţumindu-vă P. felicitarea de Anul nou şi dorindu-vă şi eu din parte-mi să
petreceţi anul în care am intrat bine şi cu spor în toate, vă salut cu stimă.
A. Bîrseanu

DOCUMENTUL NR. 8
Arhivele Statului, Sibiu, Fondul Astra, Cutia A-C. fila 69
Mult stimate d-le Dr . !
In alăturare îmi iau voia a trimite articulii : deochiare:18, descîntec33, zicală'•0, şi
doinăH, nr. 672 şi 647 (desfacere şi desgropare) nu i-am putut lucra, deoarece n-am la
îndemînă nici cărţile respective de S. Marianu nici pe cele de El. Sevastos. La biblioteca
Asociaţiei de bună seamă se vor fi aflînd şi nu este nici o greutate să extragă cineva
notiţele necesare. De asemenea înapoiez albă şi foaia cu titlu l : Duma Radu"2, despre
care n-am nici o cunoştinţă.
Braşov, 26 oct. v. 1 898
Cu deosebit respect
A Bîrseanu
ar.

C. Diaconovich, op. cit., pag . 813.
Articolul nu a fost publicat.
3G C. Diaconovich, op. cit ., pag. 702. Articolul este semnat T. C.
Iniţialele aparţin lui Titus Cerne. Este posibil ca acest articol să fi fost scris
de către Andrei Bîrseanu şi să fi fost atribuit de către redacţie lui Titus Cerne, aşa
cum am constatat că s-a întîmplat şi cu unele lucrări semnate de T. T. Burada, păs·
trate în arhivele Bibliotecii Centrale Astra din Sibiu, dar publicate în Enciclopedie
- probabil pe motive de prestigiu - sub semnătura lui Titus Cerne . Se pare că re
dacţia Enciclopediei Române a recurs la această stratagemă.
Cercetînd bogata corespondenţă legată de publicarea Enciclopediei Române,
am constatat că, cu foarte mici excepţii autorii au permis aceste modificări.
37 Cornel Diaconovich, op. cit., pag. 478.
38 C. Diaconovich, Enciclopedia Română publicată din însărcinarea şi sub aus
piciile Asociaţiunii pentru literatura· română şi cultura poporului român, volumul II,
Sibiu, Editura şi tiparul lui W. Krafft, 1900, p. 132.
3 9 C. Diaconovich, op. cit., p. 137.
40 Termenul nu a fost publicat.
41 Cornel Diaconovich, op. cit., p. 196 .
35
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DOCUMENTUL NR . 9

Arhivele Statului, Sibiu, Fondul Astra, Cutia A-C, fila 65
Mult stimate d-le Dr . !

!mi iau voie a retrimite hirtiile cu articul i i : Ioan Goldiş43, Gruia lui Novac"4•
şi Iulian G rozescu"5• Artic. 1 l-am scris după notiţele biogr. din Tribuna pop. Relativ
la art. 2 îmi aduc aminte că dl. At. Marienescu anunţase un studiu (resp. colecţiune de
balade pop.). "Nouăcercile" , pe care nu ştiu dacă 1-a publicat s-au ba. N-ar fi de prisos
după părere mea, dacă v-aţi adresa la dînsul în această privinţă.
!n fine, dacă voiţi să aveţi inf. mai amănunţite despre lui. Grozescu despre
care am scris cîteva rînduri după cartea lui V. Gr. Pop, n-ar fi rău să vă adresaţi
la dl . Marienescu, care cred că ştie despre dinsul mai multe de cum am aflat eu
la V. Pop.
Cu stimă
Braşov 1 2 /24 mai 1899
A. Bîrseanu

DOCUMENTUL NR. 10

Arhivele Statului, Sibiu, Fondul Astra, Cutia A-C, fila 67
Braşov, 15 iulie v. 1699
Mult stim . d-le Dr . !
Inlăturare-mi iau voie a-ţi trimite articulii : Cîntece haiduceşti"6, şi Horea47,
precum şi o notiţă necompletă relativă la Enea Hodoş48 despre care Dr . Ios . Hodoş
scrie pe ea; ca să pot da ceva de doamne ajută, m-am adresat la E. Hodoş, dar am
căpătat răspuns negativ. Se vede că nu prea e prieten al ,.Encicl." Datele relative
la Ios. Hodoş le veţi afla de bună seamă în arhiva Asoc., al cărui secretar a fost,
sau în .,Telegr. român" , din 1880 sau 1 881 cînd după cît îmi aduc aminte a murit.
De altfel şi cei de la Consistoriul din Sibiu trebuie să ştie cite ceva, deoarece a fost
referent şcolar in anii din urmă ai vieţii sale. Anul şi locul naşterii lui Enea H.
precum şi studiile ce 1-a făcut, le veţi afla de asemenea la Asociaţiune, că a func
ţionat cîţiva ani la şcoala de fete de acolo.
Articolii Hetfalu49 şi Hosszufalu50 ii voi trimite la ,.Săcele" 51 şi ,.Satulung" 52,
numirile ungureşti nu cred că e de l i psă a se introduce neapărat la litera H.
Spre orientare îm i permit a-ţi aduce la cunoştinţă că de mîine încolo mă aflu
in Nou/Noa, per Dprpstye) , unde voi rămîne pînă la finea lui august.
Sauzim de bine.
A Bîrseanu
42 Termenul nu a fost publicat.
43

C. Diaconovich, op. cit., p. 575-576.
"" C. Diaconovich, op. cit., p, 622
45 C. Diaconovich. op. cit., p. 6 2 2.
46 Articolul nu a fost inclus în Encicloped ie.

47 Cornel Diaconovich, op. cit., p. 720

48

C. Diaconovich, op. cit., p. 709.
Termenul nu a fost inclus î n Enciclopedie.
so Termenul nu a fost inclus în Enciclopedie.
5 1 Cornel Diaconovich, Enciclopedia română publicată din însărcinarea ş i sub
auspiciile Asociaţiunii pentru literatura română şi cultura poporului rom.4'J, T. III
Sibiu, Editura şi tiparul lui W. K rafft 1904, p.865.
:."
49

52

C. Diaconovich, op. cit., p. 892.
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DOCUMEN.TUL NR. 11
Arhivele Statului, Sibiu, Fondul Astra, Cutia A-C, fila 63
Mult stimate d-le Dr . !

Braşov, 16/28 nov. 1899

Fiind ocupat cu o lucrare mai mare vă rog ca in timpul proxim (lunile de
iarnă şi primăvară, martie şi apr.) să nu mai trimiteţi decît articulii, care ar reclama
neapărat colaborarea mea. Cînd voi fi mai liber, vă voi da cu toată plăcerea, spri
j inul ce-mi va sta in putinţă ca ş i mai inainte. Totodată iau voie a vă ruga să
rnijlociţi a mi se trimite şi fasc . 1 - 1(} din Enciclopedie, deoarece mi s-au trimis
numai n-rii 11 incoace şi mi-ar place să am lucrarea completă.
Cu toată stima 1
A. Bîrseanu

DOCUMENTUL NR. 12

Arhivele Statului, Sibiu, Fondul Astra, Cutia A-C, fila 4G
Braşov, 15 dec. v. 1899
Mult stimate d-le Secretar,

Ocupat in adunarea materialului pentru istoricul Gimn. nostru, care trebuie
terminat pînă în aprilie 1 900, regret că nu pot contribui în rîndul acesta cu nimic
la broşura de Anul nou. Deasemenea sînt silit a reinapoia goale cele trei foi ce
mi s-au trimis p. Enciclopedie.
In ceea ce priveşte notiţa despre Lepădatu53, se pot găsi datele necesare
.intr-unul din numerii din urmă al "Familiei" în care am făcut un extras dintr-o
disertaţiune a mea. Ceilalţi doi articoli (legenda pop. şi lit. pop. ) încă se pot scrie fără
multă greutate, aflîndu-se izvoarele necesare.
Alătur pe lîngă aceste ştire şi cele şase borderouri despre lasurile (sic) tri
mise pe adresa mea.
Cu stimă
A. Bîrseanu

DOCUMENTUL NR. 13

Arhivele Statului, Sibiu. Fondul Astra, Cutia A-C, fila 74
Mult stimate d-le Dr . !

Braşov, 16 aprilie 1 900

Neposedînd informaţiuni mai detaliate despre Zaharia Carcalechi56 (de naştere
din Braşov, dar a trăit în România) redactorul "Foii Biblioteca Românească" (Buda
între 1836 - 1 840), rog să binevoiţi a vă adresa în altă parte.
Scuzaţi întîrzierea.
Cu t oată stima
A. Dirseanu
53

Articolul nu a fost inclus in Enciclopedie.

S4 Articolul nu a fost inclus în Encilopedie.

55 In Documentele 17, 18 şi 19, Andrei Birseanu se adresează lui Simu secre

tarul Astrei.

� Iuliu
Moisil nu era bucureştean, ci numai
scrisoarea la care se referă
Andrei Birseanu este scrisă din Bucureşti. In realitate Iuliu Moisil este de fel din
părţile Năsăudului şi în tinereţe s-a stabilit la Tîrgu Jiu, unde a ocupat funcţiile
de director al liceului din Tg. Jiu, profesor şi redactor al unor
publicaţii locale.
Este un activ colaborator al Astrei.

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

ANDREI

BlRSEANU,

CORESPONDENŢA INEDITA

135

DOCUMENTUL NR. 14
Arhivele Statului, Sibiu, Fondul Astra, Cutia A-C, fila 45
Braşov, 1 4 ian. v . 1 90·1
Mult stimate dle Diaconovich
Cu toată plăcerea aşi scrie un articol în "Transilvania" despre mult regretatul
Gh. Maior, dar tocmai acum sînt grămădit cu atîtea ocupaţiuni, în cît îmi este cu
neputinţă să mă angajez pentru numărul proxim al acestei foi.

In lipsa unui articol special. cred că ar fi de ajuns, dacă după o mică intro
ducere in care s-ar arăta străduinţele noduşite ale fericitului Maior pentru înfiin
ţarea bibliotecilor poporale, - s-ar reproduce notiţele biografice, apărute în nr. 32
al "Gazetei Transilvaniei" care sînt cît se poate de exacte şi în care figura lui
Gh. Maior este caracterizată în modul cel mai credincios.
Rugîndu-vă să nu-mi luaţi în nume de rău acest răspuns al meu,

Vă salut cu deosebită stimă
A. Bîrseanu

DOCUMENTUL NR. 15
Arhivele Statului, Sibiu, Fondul Astra, Cutia A-C, fila 22
Borsec, 29 iulie v. · 1903
Aflîndu-mă d e aproape 3 săptămîni la băile de a1c1, unde am de gind să mai
rămîn încă vreo 1 5-20 zile, regret că nu pot pregăti articole privitoare la literele
în această
privinţă la altul
dintre
T., Z. Rog aşa dară să binevoiţi a vii adresa
colaboratori.
Cu deosebită stimă
A. Bîrseanu - profesor

DOCUMENTUL NR. 16
Arhivele Statului, Sibiu, Fondul Astra, pachetul 174 fila 674/908
Braşov, 8/21 iulie 1908
Mult stimate Dle Prezident
Am citit scrisoarea Dv. din Simleu şi cît priveşte persoana mea, mă voi con
forma dorinţei dînşilor deşi ar fi fost cu mult mai consult ca primirea comitetului
să nu se facă cu atîta parolă.

Voi căuta să întîlnesc pe ceilalţi din comitet sau în Capşa sau în gara din Cluj.

Deoarece voi

avea

să

conduc

şedinţele

adunării,

rog

să

mi

se

trimită

un

exemplar din raportul general al Comitetului îndată ce va ieşi de sub tipar ca să
fiu în curent cu lucrurile ce se vor dezbate.

Deasemenea aşi dori să mi se trimeată şi mie cîteva bilete pentru reducerea

preţului pe linia ferată, de cumva se obţine vreo reducere.

Notarul, Dl Secretar nu va uita să ia cu sine un număr oarecare din statutul

şi regulamentul (sic ! ) pentru dezbaterile adunării generale, ca să le avem la înde
mînă la caz de lipsă.

Primiţi, mult stimate Dle prezident expresiunea celui mai profund devotament

ce vă păstrez.
Andreiu Birseanu
Profesor
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DOCUMENTUL NR. 17
Arhivele Statului, Sibiu, Fondul Astra, pachetul 184, fila 772
Braşov, 1 2 iunie

1009

Stimate D l e Simu55

Te rog să binevoieşti a trimite un exemplar din cărţile inaintate la concursul
pentru premiul "A Mureşanu" dlui Enea Hodoş, împreună cu scrisoarea alăturată.
Celelalte exemplare te rog să le opreşti pentru biblioteca Asoc(iaţiunii), căci
un membru din secţia noastră l i pseşte .
Salutindu-te cu prietenie rămîn al D-tale devotat.
A (ndrei) B (îrseanu)

DOCUMENTUL NR. 18
Arhivele Statului, Sibiu, Fondul Astra, pachetul 184, fila

1 261

Stimate Dle Simu
Iară mă indreptez cătră Dta cu o rugare . Dl lul(iu) Moisil din Bucureşti:iG imi
scrie că pe timpul editării "Enciclopedici" a trimis Dlui Diacovich un artcol mai
mare despre N . Teclu care împlneşte lunea viitoare 70 de ani ai etăţii. I n Enciclo
pedie însă s-a publicat numai un extras din acest articol şi acum cu prilejul Jubi
leului de 70 de ani am dori să-1 publicăm întreg in "Gaz(eta) Tran(silvaniei) de
cumva s-ar putea afla în Sibiu. Te rog să binevoieşti a căuta prin hirtiile rămase
de la Enciclop (edie) şi aflînd articolul Dlui Moisul să mi-1 trimiteţi pe duminecă"'·
Mulţumin du-ţi pentru bunătate, te salut cu stimă

A. Bîrseanu

DOCUMENTUL NR. 19
Arhivele Statului, Sibiu, Fondul Astra, pachetul

184,

fila 1277

Stimate Dle Simu
In alăturare retrimit articolul Dlui Moisil mulţumindu-ţi încă odată pentru
bunăvoinţa cu care m i l-ai trimis.
Tocmai astăzi primesc o scrisoare din partea Dlui N. Iorga, în care îmi spune
că înC'ă înaintea adunării generale a '.trimis prin Cîmpulungul Bucovinei58 la adresa
Comitetul Central al "Asociaţiunei" din partea Ligei Culturale, 900 exemplare din
scrierea sa "Din faptele străbunilor"59 (o bună carte de citire cu extrase din cro
nicari români), ca să se distribuie cu prilejul adunării generale gratuit la organul
nostru cu aj utorul directorilor departamentelorf;J_
57

In text "Duminecă" .

59

Lucrarea

�8

Era preferată această vamă pentru a distrage atenţia autorităţilor vamale
maghiare care împiedicau pc diferite căi pătrt\nderea literaturii patriotice din Ro
mânia. După datele de care dispunem, un nou mijloc de pătrundE-re a literaturii
istorice şi propaga ndistice române , folosită de patrioţii români era aplicată la fie
care carte a unei foi de titlu din care reieşea că acea carte s-ar ocupa de cultura
cerealelor sau a leguminoaselor.
face

parte

din

crestomaţiile

vremii

editate

de

intelectualitatea

progresită, prin care erau arătate trecutul de luptă al poporului român şi unitatea
sa culturală.
60
apela la directorii de despărţămint,
Se
consficat cărţile.

pentru a evita poşta care ar fi
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Dlui se plînge că nu i s-a dat ' nici un răspuns despre primire, ba ceva mai
mult, reclamind in 2 rinduri la cancelaria "Asoc(iaţiunii) n u i s-a dat n ici-o lămurire .
Nu ştiu cum se vor fi petrecut lucrurile şi care poate fi cauza tăcerii orga
nelor noastre.
Dacă însă ştii dta ceva despre această afacere, te rog să-mi împărtăşeşti şi
mie, cit poţi mai curînd, ca să-I pot informa pe Dl. Iorga care-mi scrie cu un fel
de amărăciune
Deaseme nea te rog să-i spu i servitorului muzeului ca N-rul din "Transil
vania" împreună cu celelalte broşuri (Statutul şi regulamentele Asociaţiunii), ce le-am
dat spre păstrare unei îngrijitoare săsoaice pe care am întîlnit-o în vestibulul "Casei
Naţionale" la sfîrşitul şedinţei a II-a să le pună dînsul bine şi să mi le predea cînd
voi avea prilejul a mai veni la Sibiu.
Ce e cu procesul al adunării generale? Cînd mi se va trimite spre subscriere ?
De cum va Dl Tăslăuanu s-a intors din călătorie.
Rugîndu-te să nu te superi pentru osteneala ce-ţi fac, te salut cu prietenie
A . Birseanu
P.S. - N-ar ştrica dacă i-aţi trimite regulat D-lui Iorga un n u măr din "Tran
silvania" . Cel puţin cu numărul din urmă in care s-a publicat raportul general
al Comitetului. Rog să-I trimiteţi pe cheltuiala mea dacă nu s-ar putea altfel61•
Dînsul ţine seama de lucrările societăţilor noastre culturale şi ar merita cel puţin
atîta atenţiune din partea noastră.

DOCUMENTUL NR. 20
Arhivele Statului, Sibiu, Fondul Astra, pachetul 183 fila 1 1 79
Prea onorat Comitet Central !
Am citit cele două man uscrise, ce mi s-au trimis spre cenzurare ("Nunta po
porală sau ţărănească", piesă teatrală de Nic. Micu pădurar in Dirste şi tractatul
"Păcatele noastre" de Victor Deciu, preot gr. cat. în Canalul Sîrbesc) şi in urmă
toarele îmi iau libertatea a-mi da părerea despre ele:
1. Piesa teatrală "Nunta poporală" voieşte să ne arate într-un tablou dra
matic cum se fac căsătoriile la ţăranii noştri. Ea este în cea mai mare parte o co
pie fidelă după natură, dar nu are în sine nimic artistic, ce ar putea produce vreun
interes . In genere autorul ei, cu tot zelul său, nu arc pregătirea de lipsă pentru a
scrie lucruri vrednice de tipar. Prin urm are JucrarPa înaintată nu se recomandă
spre a fi primită in "Biblioteca poporală" a Asociaţiunii.
2. "Păcatele noastre" de pr, Victor Deciu este o dizertaţie ţinută in stil popo
ral (ar putea figura şi ca predică), in care se combat unele credinţi ale poporulu i
nostr u : credinţa î n descîntece şi vrăjitorii şi mulţime d e sărbători poporale, izvo
rite din credinţele superstiţioase.
Tendinţa autoru lui este cit se poate de bună şi relele indicate de dinsul
merită in adevăr a fi combătute cu toată străduinţa, Dinsul cunoaşte destul de bine
superc:tiţiile poporului şi ştie poate cu · destulă pricepere relele ce izvorăsc din
dînsele
pe deplin. Ea numai
Cu toate acestea lucrarea nu se poate considera ca
atinge relele ce rezultă din credinţele deşarte ale poporului fără a le trata mai cu
dinadinsul. Afară de aceea că se mărgineşte mai cu sean:tă la Comuna Cenadul
Sirbesc şi la teritoriul Torontalului, unde trăieşte autorul şi n u îmbrăţişează cre
dinţele deşarte şi obiceiurile rele întemeiate pe aceste credinţe, din toate părţile
locuite de poporul nostru. aşa că intreg tratatul are un caracter mai mult local.
In fine stilizarea lucrării nu este făcută cu destul rigoar (si c !) aşa încît se
in t ilnesc mulţi termeni nepotriviţi şi fraze nu destul de clare ceea ce reduc mult
din valoarea ei.
(i l P ropuncrPa lui
crificiu al astriştilor.

An:irei

Bîrseanu

est(' c:lractPristică pentru spiritul de sa ·
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Prin urmare părerea subscrisului ar fi ca lucrarea aceasta să se restituie au
torului, ca să o completeze şi să o prelucreze din nou cu toată băgarea de seamă
şi astfel prelucrati să o prezinte din nou spre a fi publicată în "Biblioteca popo
rală a Asociaţiunii" .
Braşov, 22 oct. v. 1909
Andrei Bîrseanu
referendul secţiei literare a Asociaţiunii

DOCUMENTUL NIR. 21

Arhivele Statului, Sibiu, Fondul Astra, pachetul 100. fila 64.8
Prea onorat Comitet Central!

Am onoarea a înainta în alăturare procesul-verbal al despărţămintulu i nostru
(Braşov) ţinut in 2 /1 5 iunie a.c. in comuna Cristian împreună cu bugetul pe anul
1906/9 votat in această adunare .
Deoarece ocupaţiunile mele s-au înmulţit foarte tare in timpul din urmă
m-am văzut silit să repăşesc (sic !) de la conducerea despărţămîntului . Precum se
vede din alăturatul proces verbal, adunarea generală a primit abzicerea mea şi a
ales in locul meu pe dl. profesor Nicolae Bogdan fost timp îndelungat secretarul
despărţămintului nostru. Rog pe prea onoratul Comitet Central să binevoiască a
lua spre şitinţă această schimbare şi a da noului director aceeaşi incredere cu care
am fost investit eu timp de 1 1 ani.
In legătură cu cele de mai sus am onoarea a face cunoscut prea onoratului
Comitet Central că diferite acte, citeva exemplare din "statute" şi "regulamente" ,
ce se aflau in păstrarea mea, le-am predat noului director; 144 broşuri rămase
nedistribuite din cele 1 200 trimise acum doi ani cu prilejul adunării generale a
"Asociaţi unii" , le-am depus in biblioteca despărţămîntului ; iar 260 mărci culturale,
rămase nedesfăcute din cele 11000 primite de la prea onoratul Comitet Central, le-am
predat spre păstrare şi eventuală desfacere casierului despărţămîntului nostru.
Braşov, 26 iunie v. 1908
Al prea onoratului Comitet, devotat
Andrei Bîrseanu
p rofesor, fost director al Desp. I (Braşov)

DOCUMENTUL NR. 22
Arhivele Statului, Sibiu, Fondul Astra, pachetul 18�, fila 82/1910
Mult stimate Dle Preşedinte

Braşov, 4 ian . v . 1910

Imi iau libertatea de a transpune prin filiala de a1c1 a băncii "Albina" la
adresa Casei Asociaţiunei, suma de 2.400 coroane drept respaliere a stimei ce am
primit-o ca stipendiu din pratea Asociaţiunei din anii 1878 - 1881 pe timpul stu
diilor universitare cind am fost ajutat de 3 ani cu cite 400 fl. aur.
S-ar cuveni să intorc şi interesul dar acuma nu sint în stare.

Tot ce pot face, este să port in inima mea recunoştinţă faţă de instituţiunea
ce m-a ajutat în tinereţea mea şi, intrucit mă iartă modesta mea poziţiune socială,
să-i dea mina de ajutor la realizarea măreţelor sale sarcini.
Primiţi mult stimate Dle Preşedinte, încredinţarea celui mai profund devo
tament .

Cu deosebită stirr,ă
Andrei Birseanu
profesor

62 In text "Cassei" .
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UNVEROFFENTLICHTE KORRFSPONDENZ VON ANDREI IBIRSEANU
(Z usammenfassung)

Der Verfasser veroffentlicht 22 bisher ungedruckte Briefe von An
drei Birseanu aus dem Archivbestand "Astra" (Siebenbiirgische Gesell
schaft flir Kultur und Literatur des rumănischen Volkes), der im Staats
archiv Sibiu (Hermannstadt) aufbewahrt wird. Die Briefe sind zum Gross
teil an Cornel Diaconovici, den Herausgeber der ersten rumănischen
Enzyklopădie - der "Enciclopedia Română" -, aher auch an andere Per
sonen und Institutionen gerich te t . Die Briefe aus den Jahren 1 897- 1 9 1 0
zei gen den Be i t rag von Andrei Bi rs ean u zur "Enciclopedia Română" von C.
Diaconovici u nd auch seine Stellungnahme z u kulturellen und politischen
Fragen seiner Zeit. Ausserdem sind die 22 Briefe auch vom Standpunkt der
Geschichte von Braşov (Kronstadt) von Bedeutung und sind interessante
Zeugnisse iiber Birseanu, den der grosse rumănische Hiskotiker Nicolae
Iorga "einen Schmuck und Stolz der Rumănen in jener alten Stadt" nannte.
Ausser seien anderen Werken gestartten auch die Briefe dem Verfasser der
vorliegenden Arbei't, Andrei Birseanu unter die bedeutenden Historiogra
phen der Stadt Braşov (Kronstadt) und ihrer Institutionen einzureihen, und
sei ne besonderen Verdienste hervorzuheben:
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CONTRIBUŢII LA ISTORIA REUNIUNII ROMANE DE GIMNASTICA
ŞI CINTARI DIN BRAŞOV
de IOAN CHIRILA

I
Reuniunea română de gimnastică din Braşov
(1863 - 1868)
Reuniunea

română

de

gimnastică şi cîntări din Braşov îşi înscrie

actul de naştere în l una octombrie a anului 1 863, cind" . . . mai mulţi ro
mân i cu simţ bun din Braşov, la propunerea d-lui tecnicu Nicolau Teclu
şi pătrunşi de însemnăta:te a cea mare a gimnasticii atît pentru dezvolta
rea puterilor fizice cît şi spirituale a:e omului şi văzînd cum s-a introdus
această disciplină la toate popoarele civilizate ale Europei şi că se priveş

te ca o parte întregitoare a educaţiunii tinerimei . . . au format în toamna

aceluiaşi an 1

(după

din Braşov.

Ziua de

4

mai multe şedinţe)

Reuniunea română de gimnastică

octombrie 1 863 . este ziua primei şedinţe considerată ca

"ofici,ală", fiindcă este şi consemnată în scris în registrul de "protocol"
al Reuniunii,

Nu trece decit o zi şi în 6 octombrie 1 863,

iniţiatorul şi

viitorul preşedinte N. Teclu, propune dej a un proiect de statut, proiect
<:onsemnat de secretarul şedinţelor, Ştefan Iosif pe cîteva foi volante.

La capitolul "Scopul Reuniunii" în statutele provizorii se stabilesc :
a) Eserciţii gimnasticale

b) Conveniri col,egiale
c) Escursii
d) Gimnastări publice"2•
1 Registru de Protocoale

ale Reuniunii

Arhivele Statului - Braşov. pag. 1 .

române de

gimnastică

2 Idem pag . 2
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La 26 oot:m1brie 1 864 are loc prima adunare generală a Reuniunii.

Cu acest prilej se alege comitetul definitiv constituit din : Nicolae Teclu
preş·2d inte, Nicolae Străvoiu vicepreşedinte, Ioan Lengeru secretar, Ioan
Ionasiu secretar suplinitor, Dimitrie Teclu casier, Gheorghe Teclu casier
suplinitor, Ioan Florian conducător al "gimnasticilor " (înlocuit după

2

luni

de Necula Pop), Savu Roşea suplinitor la gimnastică (de fapt va deveni
începînd cu

1 865

conducătorul

gimnasticii

pentru o lungă perioa:dă de

timp), Ştefan Rusu conducător al convenirilor colegiale şi Dr. Ioan Meşotă
suplinitor la convenirile colegiale3•
Românii din Braşov, de altfel se pare că-şi puneau mari speranţe în

Reuniune ca mijloc principal de dezvoltare a tineretului, nu numai fizică
ci şi culturală. Numai aşa se poa1te explica donaţia pe care o face comer
ciantul român Georgiu Anken la moartea sa, donaţia constînd din acţiuni

pentru " . reuniunea de
muzicii vocale

gimnastică

400

flDrini", iar

pentru

"înaintarea

500 florini " �.

Aceasta ne dovedeşte că mE>mbrii Reuniunii se ocupă de

şi cu muzica şi cu alte forme ale culturii spirituale.

la început

Aprobarea oficială din partea guvernului de la Budapesta a statu

telor Reuniunii române de g imnastică din Braşov are loc în aprilie
cînd se şi aduce la cunoştinţa adunării
această dată existau
brie

1 866

66

generale

această

aprobare5•

1 866

La

de membri activi în Reuniune, iar pînă in noiem

numărul lor creşte la

Către sfîrşitul anului

9 16•

1 866

şi în anul

1867

se constată însă un uşor

declin al activităţii, o oarecare lipsă de interes din partea membrilor . Se
propun d iverse soluţii, dar pînă la urmă se ajunge la concluzia că

numai

activitatea culturală organizată poate să ducă la o înviorare efectivă7·

II
Reuniunea românii de gimnasticA din Braşov de la 1868 la ,1873
Anul

1 8 68

pDate fi considerat anul de început în activitatea muzi

cală a românilor din Braşov.
3 Idem pag. 3.
' Gazeta Transilvaniei nr. 22 1864.

5 Protocolul din 22 aprilie 1866 pag. 11 a .

fi

Protocolul din 22 I V . 1866 - pag . 1 1 a şi din 4 Xi. 1866 pag. 14.

7 Menţiune
pag. 2 bis.

specială

sub

formă

de

proiect.

Protocolul
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In ce priveşte execuţia, comentariile presei sînt de-a dreptul entu
ziaste. Desigur, execuţia bună este dublată �i de er tuziasmul deosebit ce
i-a cuprins pe cei prezenţi la convenirea colegială din localul "La Pomul
verde" mîndri că §i românii din Braşov îşi pot dovedi cultura şi ataşa
mentul faţă de aceasta, ca şi posibilităţile artis,tice, aşa încît comenta
riile au �i elemente subiective, dar ele reflectă totuşi nive�ul artistic al
fonnaţiei. "Un public român - spune "Gazeta Transilvaniei" - foarte
numems de ambele sexe se află răpit de înălţimea artei şi de puterea
spiritului care predomina în această convenire" 10•
Evenimentul mult aşteptat - "o producţiune cu deolamaţiuni şi
cîntece" are ,loc la data de 27 februarie 1 868. Ea se desfăşoară în cadrul
convenirii colegiale ce se ţine în localul "La Pomul verde8.
Programul acestei prime manifestări muzicale româneşti la Braşov
este foarte bogat, conţinînd 1 2 numere.

1 . Detunata - melodie de Ştefan Nosievici, cor de bărbaţi.
2. Craiul Cadrului , de Fr. Schubert - solo de piano.
3. Ucigaşul fără voie - baladă de Gr. Alexandrescu - declamare.
4. Barcarola veneţiană - romanţă de Rossi, duet.
5. Din opera Tigane de Balfe, cor de bărbaţi şi femei.
6. Aria de soprană din Trovatore de Verdi.
7. Biserica risipită - baladă de V. Alecsandri - declamare.
8. Souvenir de Florance, de Vass, pi,a no.
9. Cîntec pentru sopran, solo (autorul ?).
1 0. Serenadă, duet.
1 1 . Scena carcerei din Trovatore (duet) .
12. Surugiul, ctntecel comic de V. Alecsandri"9 •
Executarea lucrării lui St. Nosievid din Bucovina de către cor ates
tă profundul interes pe care-1 manifesta Reuniunea faţă de creaţia ori
ginală românească, interes care va fi amplificat pe parcurs şi manifestat
în diverse fe�uri.
Entuziasmul pentru această manifestare se concretizează şi în donaţii
pentru propăşirea muzicii : Astfel, încă în 12 martie (st. v.) 1 868 în şedinţa de
comitet în care se analizează modul cum a decurs prima convenire colegială
cu program artistic, Dr. N. Pop prezintă acestuia donaţia negustorului Şte
fan Sotiru constituită din 1 00 florini v.a. (valută austriacă) sub formă de
8 Gazeta
9 Idem.

10

Transilvaniei nr. 17 din 1 1 /28. IL 1868.

I bidem .

1 1 Protocolul din 22 a III. 1868 pag. 18 bis.

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

IOAN CIDRILA

1 44

obligaţiune cu 50/0 venit, donaţie făcută "din sentiment cumt naţional româ

nesc . cu acel adaus că, dacă se V'a înfiinţa odată Reuniunea de muzică vo
.

.

cală românească în Braşov, această obligaţiune să treacă

în

posesiunea

aceleiaŞi Reuniuni de muzică vocală"11•
ln

3

mai 1868 are loc adunarea generală a Reuniunii de gimnastică

în care, preşedintele Ioan Lengeru în cuvîntul de deschidere arată că Re
uniunea " . . . a mai dezvoltat în sînul său o nouă reuniune, adică Reuniu
"
nea de cîntări . Tot acum se menţionează pentru prima dată în bugetul
Reuniunii cheltuieli privind :

"Cîntările"
7. Di.riginote�e corului 1 0 0 f. v . a. (florini valută autstriacă)
8. Forte piano 1 2 0 f. v. a.

9.

Notele 50 f. v. a.

1 0. Incălzitul şi luminatul 40 f. v. a.

La

12.

1 1 iunie 1868 are loc o nouă convenire colegială de data aceasta

în sala de la "Soare", şi care a fost, conform 'relatărilor presei " . . . o adevărată demons1:raţie " .

·

In luna octombrie 1 868, comitetul de conducere hotărăşte să se tină
o nouă convenire colegială, specificîndu-se că programul artistic va tre
bui să cuprindă 10 piese - mntece şi deo'lamări.
Convenirea colegială are loc în 14 sau 1 5 decembrie fiind menţionată
în 1 6 dec. 1 868 în "Gazeta Transilvaniei" . Cronicarul " Gazetei Transilva
niei", ca şi în celelalte rînduri, est e plin de entuziasm cînd spune că "Re
uniunea română de gimnastică din Braşov ne nutri pieptul şi spiritul cu
una din cele mai plăcute şi atrăgătoare petreceri" .
Adunarea

generală din acest an, care se

desfăşoară în

9/21

nov.

poate fi considerată ca una din cele mai importante adunări ale reuni
unii.
Acum se fac propuneri pentru modificarea statutelor în sensul in

troducerii în titulatură şi a denumiri de "dntări". Comisia care se alege
însă, ajunge la concluzia că : "Modificări în statut să nu se facă ci să se

hotărască la protocol :

a) In consiliu să se aleagă membri cu număr egal 8/tît din gimnaşti

cît şi din cîntăreţi.
12 Idem

-

pag. 19 bis.
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ramuri să aibă inventar propriu şi d o na ţiun ile să rămî

nă ramurei respective"13 .

In luna decembrie a acel uiaş i an are loc, sub cond ucerea lui P. Di

ma, convenirea colegială obişnuită, programul fiind foarte bine primit de
public. H
Incă nu se stinseseră ecourile convenirii din decembrie 1869 şi în

1 5/27 martie 1 8 7 0 are loc o nouă convenire colegială

cu un program com

plet nou15·

Programul acesta reprezintă un mare pas î nai nte în ac t ivi ta tea Re

ilinia co1abor ării cu populaţia

uniunii, atî t pe l in ie muzicală cît şi pe

germană şi a atragerii aceste ia spre producţiile româneşti, deci spre prie
ten ie şi colaborare.

Anul 1 670, de a ltfel , este .anul unor mari înfăptuiri şi afirmări a

formaţiilor Reuniunii române de gimnastică din Braşov.

Incă în şedinţa comitetului din 20 februarie 1 870 se menţionează o

cerere

pe

care

com i te tul

concede sala gimnaziului

să o adreseze Eforiei şcoalelor rom âne de " a

pentru producerea unor operete

di n partea Re

uniumii în folosul său. Prima operetă va fi în 29.IV. st.v. cealaltă între
paşti şi rusalii " 16•
In decembrie 1 8 70 se împlineau 200 de ani de la naşterea

lui :r.. v.

Beethoven. Formaţiile germane se pregătesc intens ipentru acest eveni

ment. Conducerea Mănnergesangverein-ului se adresează co nd uce ri i Re
uniunii române de gimanstică încă în luna
�are la

ifestivităţi ,

la eaTe

mai

1 870, pentru o

aceasta răspunde prompt, iar

se pregătesc cu entuziasm pen tru s erbare Y

colabo

corul şi soliştii

Programul are l oc în 7 decemb rie 1 8 7 0 în sala de festivităţi a gim

naziului român . 18

Activitatea muzicală a Reuniunii continuă în i ntensitate sporită, mai
al es în

cadrul conveniifilor col egial e . Anul 1 8 7 1 adu ce o serie 'de noutăţi

în activitatea acesteia. Astfel, în Gazeta T rans il vanie i nr. 20 din 1 0/1 2 martie

1 87 1 se foloseşte pentru prima dată 1în mod oficial denumirea de "Reuni

unea românească de gimnastică şi cîntări ", denumire care- i va rămîne pe
13 Protocolul din 9/211 noiembrie 1868 - pag. 22.

H Idem, pag. 22 bis.
15 Gazeta Transilvaniei nr . 22 din 18/30 martie 1870.
16 Protocolul din 2D/II. 1 87'0 pag. 23.

17 Protocolul din 20 aprilie 1870

- pag. 24 bi:>.
18 Geschichte - des Kronstădter Mănner - Gesangvereins von Friederich

Phillippi, ed. 1848 din volumul
Biblioteca Biserica Neagră.
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parcursul intregii existenţe.
Adunarea generală din 1 1 martie
viaţa Reuniunii 19.
In această şedinţă

"se

1 873 ocupă un loc important in

însărcinează

feciori şi fete din suburbiul Sebei a se

N.

Popa

(dr.)

ca

să

invite

irnpr�tia la probele de cîntări,

totodată să cerceteze cîţi din aceştia au cunoştinţe de muzică

a se putea lua măsurule pentru pregătirea lor"20.

(s . n.) pentru

Colaborarea Reuniunii se extinde şi în în cetate fiind o sprijinitoare

directă a meseriaşilor români. Astfel, în aprilie 1 873, conducerea Reuni
unii, la solicitarea meseri�ilor, hotăr�te
giale din trimestrul

ca programul convenirii cole

anului, să se dea" . . . in

II al

favorul

reuniunii

cal

felor române din Braşov" 21.

Reuniunea română de gimnastică şi cîntări din Braşov
în perioada 1873 - i878. George Dima.
Numele lui George Dima apare în docwnentele Reuniunii

române

de gimnastică şi cintki din Braşov la data de 25 septembrie 1 873, cind

este propusă candidatura sa la funcţia

de conducător al corului

Reuni

unii.
Cîteva zile mai tîrziu, în 28 septembrie 1 873, este ales în unanimi

tate în funcţia de conducător al corului "in adunare a membrilor activi
de cintări ţinută in 28 septembrie. . . D. George Dima"22. Această co
municare o face vicepreşedintele N.

Pop care prezidează şedinţa Comi

tetului din 17 octombrie 1 873.
Prezenţa lui

G.

Dima in toamna lui 1 873 la

Braşov,

ca

şi

in

iarna lui 1 874, este indiscutabilă, nwnele lui fiind prezent în toate pro

tocoalele (procesele verbale) ale şedinţelor de _comitet, .ca ,şi în

adunările

generale. Astfel, pe lîngă datele menţionate mai sus, îl mai întîlnim pre

zent La şedinţele din 1/13

noiembrie 1 873, 4 noiembrie, 1 2 decembrie,

25 decembrie, 1873, adunarea generală din

24

februarie 1 874,

2

martie

1 874, 20 apriilie 1 874 etc.23
Reuniunea română de gimnastică şi cîntări

este leagănul în care

George Dima se defineşte ca muzician.
19 Protocolul din 11 martie 1873 pag. 39-40.

20 Idem.

21

Idem pag. 411 bis.

22 Pcotocolul din 25 septembrie 1873 punctul 3 pag . 43. şi 43 bis.
23 Protocoalele de la pag. 43, 43 bis, 44, 46, 46 bis. 48 şi 510.
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De-abia instalat in fruntea formaţiei corale a Reuniunii, George

Dima îşi incepe febril pregătirile muzicale.

Membrii formaţiei,

entuzi

asmaţi de prezenţa tînărului muzician (G. Dima avea 26 de ani) şi fruc

tificlndu-şi cunoştinţele muzicale pe care le au , sub conducerea noului

maestru pregătesc, în mai puţin de 4 săptămîni, un nou şi bogat program,
pe care-I �xecută .în 28 octombrie în cadrul convenirii de toamnă. Din

vechile prowame nu mai este reţinu t nimic.
In 28 octombrie 1 873 se execută :

1 . Crinişorii, cor de dame şi bărbaţi de

Jensen

2. In luciul mării, cor de dame §i bărbaţi de SchUJbert
3 . Trei cîntece populare :

- Ou mine fugi
-

O

brumă a dat

- Pe-al ei mormint
de Mendellsohn Bartholdy
4. Cîntec de jertfă, de

L.

v. Beethoven, preluc!'lat pentru cor.
de G. Dima

5. Sextet din opera "Lucia di Lammermoor" de G. Doni:retti, cu pian

aranjat de R. Wi!lmers.

6. Rămas bun c<Xkului, cor de dame şi b�baţi de
de Mendellsohn Bartholdy
7. Două duete pentru sopran şi bas de W.A. Mozart :
a) din opera Flautul magic
b) din opera Titus
8. Bucurii nevinovate, cor de bărbaţi de

Spohr

9. Romanţă, solo de sopran cu cor din opera "0 noapte în granada"

de Kreutzer-24.

Adunarea generală a Reuniunii din 24

februarie (st. v.) 1 874 con

firmă alegerea lui George Dima de conducător al corului25•

După � în ajunul Anului Nou 1 8 74, G. Dima dă un concert cu co

rul Reuniunii acompaniat de orchestră, în ziua de 14/26 181priilie 1 874, prezin
tă în cadrul convenirii colegiale a Reuniunii

un nou şi

bog,at program.

Tînărul muzician se afirmă pentru prima dată în calitate de com

pozitor prin lucrarea "Intre peatra Detunata" pe care o şi execută cu co
rul în formaţie mixtă.

Indemnurile repetate ale Gazetei ca programul să fie îmbogăţit cu

lucrări româneşti, încurajările de care se bucură lucrările originale româ
neşti din partea ziarului braşovean, ca şi posibilităţile pe care le are Reu2t, ldem, pag. 44 şedinţa din 1 3 noiembrie 1873.
25 Idem, pag. 48.
10°
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1 48

niunea română de gimnastică şi cîntări de a
foarte

le executa, il îndeamnă pe

tînărul compozitor ce se anunţă pe plaiurile bucovinene, Ciprian

Porumbescu, să .t rimită la Braşov una �in primele sale lucrări cunoscută
sub numele de "0 dorinţă", lucrare tipărită la Cernăuţi în 1 8 7526.

ln 7 martie 1 876, se hotărăşte, legat de program : "Cîntecele româ

neşti să se consi.ldere la fiX!area programulu i pentru

convenirile

colegiale

avizîndu-li-se locul cuvenit"27•

In convenirea colegială pin

23

mai 1 8 76 formaţia corală, sub bagheta

lui G. Dima execută alte trei lucrări ale acestuia : "Rămas bun codrului"
- pentru cor ames tecat, "Rămîi sănătoasă" �i "Sărmană frunză" - pen
tru cuartet de bărbaţi_ Sceneta l,Surugiul" de V. Alecsandri se repetă, iaJI'
ca poezie se recită "Muncitorul" de Cezar Bolliac28După cum vedem, corul Reuniunii braşovene este un adevă:rat labo
rator în care G. Dima îşi încearcă puterile creatoare. Di.J.pă numai două
luni de la apariţia în public � lucrării "Ploaia sau Garofiţa", compozitorul
care î ncepe să se �rme cu tot mai mult curaj , apare în ;PUblic cu alte

două lucrări, fără a o părăsi pe prima.

Convenirea colegială din 14 noiembrie 1 876 se bucură de un pro

gram bogat şi ales. Este cea de a treia convenire coJ.egială din anul 1 8 76 .

Programul cuprinde şi :

- Ce ţi-am făcut acum, cor amestecat, compus de George Dima.
- Două inimi nu-mi dau pace, cor amestecat, piesă compusă de G.
29
Dima •
Cele două lucrăr i

prezentate atestă perfecţionarea compozitorului

î n domeniul muzicii corale, ca şi preocuparea lui de folosire a melosului
popular în creaţia cultă. Prin aceste �ucrări., pe lingă completarea reper

tOII' iului românesc soli-citat la Braşov, G. Dima urmăreşte şi saot.ă.smceren
unei necesităţi interioare de

creaţie şi

se

exersează,

deocamdată,

în

lucrări mai mici, fără pretenţii deosebite, dar care plac tuturor, făcîndu-şi

astfel ucenicia în perspectiva unor lucrări mai Vlaste, cu o tematică mat

pretenţioasă.
In 1 1 decembrie (st. v.)

1 876, are loc o importantă şedinţă de comi-

26 Idem nr. 46 8 iulie 187'5.
7 martie 1876 pag. 65 bis.
2B Protocolul din 19 mai 1876.
29 ldem, din 16 noiembrie 1876 pag. 69 şi 69 bis.

27 Idem - Protocolul din
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hotărăşte organizarea unei ore de dedamări "duminica de

[a 5 ore, la 6 ore, după masă cu membrii reuniunii şi copiii peste 1 4 ani30•
In protocolul din ziua amintită (pag. 71) se arată in acelaşi timp că

"exerciţiile să fie mai mult practice .decilt teoretice ; priceperea piesei,
citire corectă etc". Prin introducerea acestei ore de declamări şi după

scopul pe care-1 fixează comitetul, deducem că problema înfrumuseţării
l imbii, a îmbogăţkii ei, ,mai ales a pronunţării ei curat, este o problemă
.
cu care membrii Reuniunii tSe preocupă permanent.
Pe plan naţional românesc luna mai 1877 intră în istorie ca l'una in
oare, după multe secole, România scutură definitiv jugul otoman şi se
declară sta t independent. Acest act istoric este întărit prin sîngele pe ca
re ostaşii români îl vor vărsa pe cîmpiile de la Plevna, Smîrdan, Nicopole
etc.
Declararea independenţei �aţionale şi intrtarea României în război
vor trezi in toţi românii puternice sentimente fie unitate şi solidaritat�
cu această )uptă dreaptă. In Braşov, aceasta :;; e va concreti:zJa prin colecte
de haine şi bani, prin manifestări artistice date in folosul soldaţilor răniţi
şi multe alte acţiuni.
Nu mult ,d'Upă .intrtarea României în războiul împotriva Turciei, Co
mitetul Reuniunii ţine o şedinţă (17/29 11113i 1 8 77) în care se hotărăşte or
ganizarea unei serbări in folosul "soldaţilor români răniţi din Români·a".
Pentru că se intîmpinau �reutăţi ,i n mobilizarea corului, Comitetul hotă
răşte ca : "0 listă inv�tatorie �n formă de apel să circule pe la membrii

activi de ctntări ca să participe cu zel lJa probe. . . şi. . . "Producţiunea
din cestiune
Zeitung 3 1 •

să se anunţe

"Gazeta

Transilvaniei" şi

în

Kronstădter

După încă o apariţie in public i n calitate d e solist32, apariţie ce are
loc în septembrie 1 878 alături de solista Victoria Stătescu de origine bra
şoveană, G. Dima se hotărăşte să-şi continue studiile la conservatorul

din Leipzig, aşa încît în ianuarie 1 879 nu-l mai găsim la Braşov. In locul

lui Dima la conducffea corului Reuniunii şi la catedra de muzică de la

gimnaziul român, este numit profesorul H. Geiffrig. Acesta va da un nou
impuls activităţii muzicale a Reuniunii, organizînd conform obiceiului,
toaie convenirile stabilite ; la convenirea din decembrie 1 879, ultima lu30

Idem, I l decembrie 1'876

pag.

3 1 Idem, 17 mai 1 8 7 7 pag. 7 9 bis.

32

71.

Gazeta Transilvaniei nr. 73 din 1878
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crare executată din program este cvartetul "Cisla" a lui Ciprian Porum
bescu33.

Reuniunea română de gimnastică şi cintări între 1879-1883
Ciprian Porumbescu
In anul 1879, prin intermediul" lui Andrei Birseanu originar din Bra
şov şi al unui alt prieten al său, Lazăr Nastasi originar din Bucovina stabilit la Braşov ca profesor, Ciprian Porumbescu intră în contact direct
cu Reuniunea română de gimnastică şi cîntări Braşov. Rezultatul
imediat al acestui contact este introducerea în programul convenirii co
legiale din 31. XII, 1879 a lucrării "Cisla" sau adunarea bătrînilor cvartet comic pentru voci bărbăteşti. Lucrarea a plăcut foarte mult bra
şovenilor şi de această lucrare sint legate mai multe probleme.
"Gazeta Transilvaniei" fiind răspîndită .peste tot, publicînd şi pro
gramul din 31 decembrie 1879 şi comentînd marele succes, laudă şi lu
crarea lui Ciprian Porumbescu. Drept urmare, in 8
. februarie 1880, Reuni
unea de cîntări din Oraviţa trimite o scrisoare preşedintelui Reuniunii
din Braşov soli.citindu-i materialul muzicaP'•. Ion Lengeru, preşedintele
de atunci, răspunde însă: "Relaţiile noastre cu autorul nu ne permit a vă
trimite notele. Cisla adică n-a apărut încă în tipar, c i autorul n i le-a deco
piat şi aşa voim să ne folosim de dinsa35. In continuare dă adresa din
Viena a lui Ciprian Porumbescu. Legat de această ,copiere, pentru care
Reuniunea braşoveană plăteşte 15 florini, în arhive se mai află o scrisoare
a profesorului Lazăr Nastasi adresată Reuniunii de gimnastică şi cîntări
prin care acesta aduce la cunoştinţă conducerii Reuniunii că Ciprian Po
rumbescu pe lîngă plata copierii notelor "ar mai aştep'ta o remuneraţiune
şi pentru lucrarea sa spirituală deoarece acesta i unicu venit din această
operă"3G.
Comitetul Reuniunii format din cadre didactice, oameni cu un inalt
nivel de cultură, acceptă solicitarea şi îi trimite lui Ciprian Porumbescu
încă 30 de florini. In raportul prezentat in adunarea generală care anali
zează activitatea pe 1880 preşedintele spune la punctul 5 : "Comitetul a
crezut de competinţă a incuraja după putinţe creaţiunile muzicale naţio
nale. Drept aceea, între marginile bugetului a primit (premiat) cu 30 n.
33 ldem, nr.

101 din 20 decembrie 1879.
Documentele Reuniunii române de gimnastică şi cîntări actul nr. 18 datat
8/11 1882 Arhivele Statului d1n BNlŞOv.
35 Idem, actul nr. 17 datat 16 Il. 1880.
:J6 Idem, fără nr. de act cu data de 29 iunie 1880.

34
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v. a. opul muzical "Cisl•a" a l domnului Porumbescu'm.

Crprian Porurnbescu se simte tot mai mult legat de Braşov. Prin

prietenii săi, mai ales prin Andrei Birseanu care in septembrie

1881

ajunge

profesor la Braşov, află şi Ciprian Porumbescu despre existenţa unui post
de profesor de muzică declarat liber pentru anul şcolar

zintă la concurs ş i in
Anul

1882

22

decembrie

1881

1881/82. Se

pre

este numit profesor suplinitor38.

este anul cel mai important din viaţa lui Ciprian Porum

bescu şi deosebit de important pentru muzica românească in generaL
Aj uns in Braşov este puternic stimulalt de mediul

de aici, un me

diu cult, cu un serios nivel muzical. Aici existau condiţii optime pentru
acel timp, pentru activitate muzicală serioasă şi de proporţii mari. In
Braşov exista corul Reuniunii române de

gimnastică

foarte instruit unde se preda solfegiu încă din

) 875 ;

şi

cîntări, un

cor

mai exista apoi o or

chestră salariată - capela oraşului - 1cu instrumentişti buni şi mulţi
instrumentişti amatori, dar foarte bine pregătiţi . In acest an ia naştere

societatea Filarmonică braşoveană sub conducerea muzicianului A. llrad
ner. Pe lîngă aceasta, existau şi solişti capabili să susţină roluri chiar pre
tenţioase, unii dintre ei •afirmaţi încă din

1871.

Toate acestea îl stimulează

pe Ciprian Porumbescu şi, cu obişnuita-i rapiditate creatoare, scri e opereta
"Crai

la

27

Nou".

In nici două luni de repetiţii, lucrarea este scoasă in premieră

februarie

188239.

Cu aproape o lună de zile inaintea premierei, respectiv
arie

1882,

in ,3

febru

Ciprian Porumbescu solicită de la Eforia şcolilor române din

Braşov, sala de festivităţi, întrucît "subsemnatul împreună cu mai mulţi
colegi. .. .şi

cintlări

cu mai mulţi membrii ai Reuniunii române de gimnastică şi

(s.n.) are de cuget a da vreo cîteva reprezentaţiuni teatrale în fa

vorul s tudenţilor bolnavi de la institutul nostru şi al ,mai multor institu
ţiuni filantropice din loc.""0

"Gazeta Transilvaniei" pregăteşte minuţios şi cu entuziasm opinia publică

în vederea reprezentaţiei.

Asupra sufletului lui Ciprian Po rum bescu cele trei reprezentaţii cu

opereta "Crai Nou" şi felul ,în care l�a primit publicul .braşovean, au pro
dus o impresie copleşitoare.
37 Documentele Reuniunii din anul 1881 fără

Braşov.

38 Viorel
Cozma, Ciprian Porumbescu
pentru imprimate şi publicaţii, 1957, pag. 29.

nr.

act,

monografie,

39 Gazeta Transilvaniei nr. 23 din 8 martie 1 882.
�o Viorel Cozma citat pag. 29-30.
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Intr-o scrisoare trimisă tatălui să·u scria : "Astăzi am ajuns să-mi văd

dorinţa împlinită, mi-am văzut visul cu ochii ; am

avut aplauze frenetice,

am ·auzit ,chemind ,sute de voci, pline de entuziasm şi căldură numele meu,

m-am văzut ridicat, lăudat , măgulit, laureat . . . Numele meu este inte

meiat, viitorul meu îmi luce cu culorile cele mai vii înaintea ochilor .

.

.

" 1 1•

Cronica la cele două reprezentaţii, apărută în Gazeta Trensilvaniei ŢU'.

27 din

5/17

martie începe cu textul : "Crai Nou ! Crai Nou ! Crai Nou ! La

noi bine ai venit". Cronicarul face însă unele afirmaţii care 1-au supărat pe
Ciprian Porumbescu , referitoare la studierea lui Offenbach, Strauss, Genee,

Suppee, etc.
Ciprian Porumbescu va răspunde de altfel, în mod hotărît la aceste
afirmaţii, in numărul 31 al " Gazetei Transilvaniei " , făcînd următoarea pre
cizare, plin de mîndrie patriotică : "Ş i dacă e vorba de vreun componist care
l-am studiat şi-1 studiez şi .acum ,încă tcu multă diligenţă, atunci imi permit
"" 2·

a spune că componistul acesta este însuşi poporul român

.

.

.

Fără să negăm justeţea atitudinii lui Cipri•an Porumbe5cu {aţă de ,cro
nica amintită, considerăm totuşi că este necesar să lămurim anumite lu

cruri şi păreri. .Este necesar acest lucru şi pentru că din modul în care au

fost comentate atitudinile timpului respectiv ar rezulta o anumită adver
sitate a unor intelectuali români din Braşovul timpului faţă de Cipri�em Po
rumbescu , ceea ce nu este cazul. Dacă analizăm cronica respectivă mai a
mănunţit şi cele spuse despre luc.Tarea "Crai Nou", constatăm că, de fapt,
cronicarul este un om priceput, caJre a văzut multe spectacole de operă şi

operetă şi este in cunoştinţă de cauză. In acelaşi timp, ,cronicarul dă ,ş i sfa

turi foarte utile şi competente, fiind permanent sub imboldul unor puter
niCe sentimente de mîndrie naţională pentru ceea ce se realizase la Braşov.

Autorul este entuziasmat şi animat de sentimente înălţătoare cind afirmă
chiar la începutul cronicii : " . . . puţine momente am putut dedica criticei,
căci voiam să gustăm deplin bucuria ce simţeam la aspectul frumoaselor

Româncuţe care cîntau şi j ucau cu atîta graţie de-ţi rîdea inima in piept" 43•
După ce işi exprimă satisfacţia că soci-etatea

română din Braşov a

progresat mult, continuă : "Cel ce cutează cîştigă . . . şi d-1 Porumbescu a
esperiat (experimentat) adevărul lui prin efectul lui cel bun ce l-a produs
compoziţiunea sa asupra

publicului

român

de

aid

străinilor" .
H Idem, pag. 31 .

42 Gazeta Transilvaniei nr. 31 din 1882.

1,3

Idem, nr. 27 din 1882.
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Fără să intre în analize mai profunde în ·acest moment, comentatorul
arată : "D. Porumbescu posedă fără îndoială un talent mult promiţător şi
o fecunditate illlare în compoziţiune".

Şi în continuare celebrul text controversat, continuă : "Muzica ce a

compus-o pentru "Crai Nou" e viuă (vie) foarte plăcută şi ne dovedeşte

că a studiat cu multă diligenţă operele compozitorilor moderni Offenbach,
Gem�e. Strauss, Suppee, Lecocq".

Dacă analizăm acest text, nu găsim de fapt afirmaţii denigrntoare.
Faptul că autorul cronicii presupune cunoaşterea de către Ciprian Porum
bescu ..a unor compozitori de operetă contemporani, ştiind şi că acesta fu
sese

un timp la Viena, ,patria operetei, afirmaţia pare destul de potrivită.
In alineatele următoare, cronicarul este ceva mai critic, mai

ales a

tunci cind afirmă că "afară de cîntecele naţionale intercalate (este vorba
de melodiile populare), puţine părţi sînt de originalitate, ce am trebui s-o
întîmpinăm la o operetă p oporală română" . Prin afirmaţia de mai sus refe
ritoare la originalitatea melodiilor, considerăm că autorul cronkii nu

se

referă la împrumuturi din alţi compozitori, ci la neglij.a.rea melodiilor ori
ginale româneşti. Şi 1autorul articolului dă chiar exemplu prin "valsul cîn
tat de Doichiţa şi Ispravnicul (care) nu se potriveşte nicidecum, nici cu ca
racterul Doichiţei, nici cu acela a întregei operete a lui Alecsandri" . Este
de reţinu t că autorul cronicii se leagă numai de "caracterul Doichiţei" şi
nu d e cel al Ispravnicului, şi observă pe bună dreptate, dezacordul intre
caracterul popular al operetei, al Doichiţei şi caracterul de salon al valsu
lui. Elste bine să menţionăm că există şi în alte aprecieri referiri la melo
diile de origine vieneză, prezente uneori în lucrare""·
In continuare cronicarul îl 1şi scuză _pe compozitor pentru unele lip
suri semnalate in lucrare cind spune : "Dar nu trebuie să uităm că este
prima încercare a d-lui Porumbescu şi atit muzica (s.n.) cît şi înscenarea
şi executarea operetei a surprins şi a mulţumit pe toţi . . . ""5•
Nu ştim cine a fost autorul cronicii menţionată mai sus, dar con

statăm că nu răspunde la atacul lui C. Porumbescu, iar redacţia continuă
să popularizeze opereta. Acest lucru il întîlnim în nr. 32 din 1 7/19 mar
tie 1882 cînd s e comentează cea de a treia reprezentaţie. Cronicarul, şi
credem că este acelaşi din nr. 27, ,fără să amintească de răspunsul lui
C. Porumbescu, arată că , ,Ispravnicul a putu t numai să cîştige prin îmbră
cămintea mai fidelă _şi prin liniştea mai mare cu care a fost executat" . In
� � Octavian L. Cozma. OpeTa Tomâneascd, Edit. muzicală, 1962 voi. 1, pag. 153.
� Gazeta Transilvaniei nr. 27 1862.
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continware, mergind pe firul ideii din prima oromca referitoare 1a locul

melodiei popu1are în operetă (şi

aceasta ne face să credem că este aceeaşi

persoană), spune : "Asemenea ne-a plăcut .că s-a intercalat la începutul
actului al doilea doina Jianului cîntată cu mult simţ de către Doichiţa"46.

Se pare deci că Cipr1an Porumbescu a dat curs criticii făcute şi a incercat
să le fie pe plac braşovenilor.

Din cauza sprij inului dat lui Ciprian Porumbescu în

scoaterea

mi erei cu "Orai Nou" , şi apoi a reprezentării ei încă de două ori,

niunea a rimas datoare membrilor ei

pre 

Reu

cu -î:ncă o convenire, ştiut fiind că

in fiecare an trebuie trei astfel de întruniri. Aşa se face că in 29 iunie/I l
iulie ,se ţine cea de .a doua convenire a anului, sub conducerea dirijorului

H.

Geiffu-ig. In program întîlnim două

lucrări de

Ciprian Pocumbescu :

"Frunză verde mărgărit" sdlo sau .cor aranj1at de d. C. G. Porumbescu şi

,.S-to v�i mamă,

n-o

mai

uiţi"

cor

aranjat

de

C.

G.

Porumbescu47-

Comentariul la acest program nu întîrzie să apară în nr. 76

al "Gazetei

Transilvaniei" : "Mult aplaudat a fost mai

ales frumosul cîntec "Frunză
verde mărgărit" aranjat pentru solo cu chor de d. C. G. Porumbescu . . . " 48•

Din 1această perioadă incep pregătirile in vederea aniversării a 25 de

ani ai corului din Chizătău. Presa românească a timpului comentează cu
multă mîndrie evenimentul, iar

Gazeta

Transilvaniei

nu

ramme

mai

prejos şi în nr. 83 arată că : "Numita societate . . . a invitat pe toate socie
tăţile de asemenea natură şi caracter româneşti, ca să participe la acest

j ubileu . . . ". Şi in continuare arată că : "Pînă acum 35 de "coruri vocale"

toate româneşti şi toate de plugari
această festivitate de cintăreţi""!1•

(s. in text) s-au înscris a lua parte la

Reuniunea română de gimnastică şi cîntări din Braşov este şi
invitată să participe. Comitetul

Reuniunii

dă mare

acţiuni şi hotărăşte printr-un "Credenţeonal"

"Prin

ea

importanţă acestei
care

se autorizează

domnul Ioan Lengeru preşedinte al "Reuniunii române de gimnastică şi
cîntări"

din Braşov şi ,domnul Ciprian Porumbescu vice conducător al

corului acesteiaşi Reuniuni, conform concluzului luat de comitet sub nr.

16 în şedinţa ţinută -în 3/1 5 septembrie a.c. să reprezinte această Reuniune
la serbarea jubi1eului de 25 de ani a corului de ţărani din Chizătău ce se
va ţine acolo în 8120 se-ptembrie conform unui program adhoc " 50.
46 Idem, nr. 32 1882.
4 7 Idem, nr. 73 din 1882.
48 Idem, nr. 76 din 1882.
'.!! Idem, nr. 83 din 1882.
50 Arhiva Reuniunii române
Braşov, Actul cu nr. 116}1882.

de

gimnastică

şi

cintări, Arhivele
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citat integral actul de imputernicire, tocmai pentru a se vedea

seriozitatea cu care este privită problema şi importanţa l!e i se dă.

O ultimă !Prezenţă a lui Ciprian Porumbescu in B raşov, mai puţin

legată direct de Reuniunea de gimnastică şi cîntări, ci mai mult sprij inită

de aceasta, este un "Concert aranjat de Porumbescu" după cum se spune
in Gazeta Transilvaniei nr. 1 1 3 din 1 882. Anunţul se repetă în nr. 1 1 9 ,în

care se dă şi programul acestui concert instrumental:
Cronicarul necunoscut din nr.

123 al Gazetei Transilvaniei, după

felul în care scrie, demonstrează o bună cunoaştere a majorităţi.J. lucră
rilor româneşti contemporane,

criticînd în general această creaţie.

In

acelaşi timp croni caru l are numai ,cuvinte de laudă pentru Ciprian Po
rumbescu, documentînd competent fiecare afirmaţie.

Aduce apoi elogii lui Ciprian Porumbescu ca dirijor întrucît "Execu

tarea pieselor a fost de tot bună"5t.

Anul 1 882 se încheie pentru membrii Reuniunii române de gimnas

tică şi cîntări în regretul că se despart de iubitul lor coleg, conducător .şi

animata!." artistic. Colegii de cancelarie ai lui Ciprian Porumbescu şi con
d ucători ai Reuniunii, Pandele Dima, dr. Nicolae Pop şi

alţii, s e anga

jează să-1 suplinească in mod gratuit în toat e activităţile de unde Ciprian

primea bani, pentru ca i nstituţiile respective să-i poată da sumele ca

aval'liS pentru a pleca

la

tratament in Italia.

Gestul braşovenilor

dovedeşte apr�ierea excepţională de care se

bucura Ciprian Porumbescu în Braşov, apreciere
decenii.

care V1a

rămîne peste

După ,o perioadă de acalmie, obişnuită în activitatea Reuniunii, cînd

se organizează numai conveniri colegiale cu

programe

artisti·ce scurte,

Reuniunea română de gimnastică şi cîntări din B raşov va străluci din
nou în anii următori, prin prezenţa lui Iacob Mureşianu .

51

Gazeta Transilvaniei nr. 123 din 18B2,
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DER RUMANISCHE 'TURN- UND .GESANGVEREIN IN <BRAŞOV
(KRONSTADT)
(Zusarnmenfassung)
Der rurnănische Turn- und Gesangverein in Braşov (Kronstadt)
entstand im Jahre 1863 als eine fiir die damaligen rumănischen Gesell
schaftskreise in Kronstadt notwendig gewordene Einrichtung. Das erste
Betătigungsfeld war das Turnen, und Nicolae Tedlu, der Anreger des Vere
ins, war selbst ein bekannter Turner seiner Zeirt. Nicolae Teolu war jedoch
auch ein Wissenschaftler, der sich spăter durchsetzte.
Die Gesangstătigkeit drang erst allmăhlich in den Turnverein ein.
Die erste derartige Veranstaltung fand am 2 7 . Februar 1868 gelegentlich
emer kollegialen Zusammenkunft im Gasthau·; "Zum grlinen Baum" statt.
Seit damals kam es alljăhrlich zu zwei bis drei musikalischen Veranstal
tungen, die der Chor des Turnvereins und Laiensolisten aus den Reihen
der musikailisch ausgebildeten Jugendlichen bestritrten. Die Gesangsab
teilung des Vereins entwickelte mit der Zeit ihre Tătigkeit und beni.itzte
dazu die durch Spenden sowie Eintrittskarten zu den Konz.erten geschaf
fene materielle Grundlage.
Der Leiter der ersten Chorveranstaltungen war der Marthematikpro
fessor Pantelimon Dima vom rumănischen Gymnasium in Braşov (Kron
stadt). Im Jahre 1 8 73 kam George Dima als Musi�rofessor an die rumă

nischen Schulen und als Chordirigent des Vereins nach Braşov (Kronstadt).

lhm ist es zu verdanken, dass die musikalische Tătigkeit des Rumănischen
Turn- und Gesangvereins fast professi onistisches Niveau erreichte. G.

Dima leitete die musikalische Tătigkei t des Vereins bis

zurn Jahre 1 878

und fi.ihrte in dieser Zeit fiir die Chormitglieder das Solfeggieren ein.
Um die QuaJi.tăt des Au'Sdrucks in rurnănischer Spr·ache innerhailb des
Vereins zu verbessern, wurde ein Vortragskurs gegriindet und in die Pro
grarnme der Kulturveranstaltungen auch Gedichte von V. Alecsandri, Gr.
Alexandrescu, Cezar Bolliac, u.a. aufgenommen.
Nachdem G. Dima zur Fortsetzung seiner Studien am Leipziger Kon
servatorium aus Kronstadt abgereist war, liess die musikalische Tătigkeit
etwas nach, ohne jedoch unterbrochen zu werden. Zu Chorleitern wurden
Musikpro!essoren wie z.B. M. Geiffrig u.a. berufen.
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Einen neune Aufschwung erfuhr die musikalische Tătigkeit in Kronstadt sowie die der Mitglieder des Rumănischen Turn- und Gesangvereins
im Herbst 1 8 8 1 , als sich Ciprian Porumbescu hier niederliess. Dieser schrieb
hier nach Volksmotiven die erste rwnănische Operette, genannt "Crai nou"
(Neuer Ki:inig), zu einem Libretto von Vasile Ail.ecsandri, die mit Hilfe des
Vereinschors uraufgeflihrt wurde. Der Erfolg der Auffiihrung der Operette
von Ciprian Porumbescu in Kronstadt ist eine bedeutende Verwirklichung
der rumănischen Musikkultur vom Ende des 1 9 . Jahrhunderts.
Nachdem Ciprian Porumbescu gesundheitshailber naoh I'talien reisen
musste, kehrte der Rumănische Turn-und Gesangverein zu den alten For
men seiner musikalischen Tătigkeit zuriick. Durch die Anstellung
von
lacoib Mureşianu als Dirigent erfuhr das musikalische Leben des Vereins
ab 1 884 einen neuen Aufschwung.
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CONSECINŢE ALE RAZBOIULUI VAMAL
ASUPRA OCONOMIEI BRAŞOVENE �1886-1 891)

GH . ŞELARU

De sute de ani oraşul Braşov şi-a împletit existenţla cu numeroase
looalirtăţi ale patriei noastre. Comerţul pmoticart; ou acestea a COTIISt iltru.it un
mijrroc principal de dezv()]tare a Braşovuilui şi a împrejurimilar salle1 . In
dustriaşii braşoveni găseau pe pia1Ja românească materiile prime de care
aveau nevoie şi tot aici veneau cu produsele finite. Aceste legături comer
ciale oontintlaJU să existe şi în seco�ul XIX, în virtutea conven ţiei vamale
încheiaită în atliUl 1 87 5 între România şi Austro-Ungmia, c8lre avea la bază,
ca in intreaga Europă de altfel, principiul liberului schimb2• Dar, spre sfîr

şitul secolului al XIX-lea, tot mai multe ţări vor căuta să înlocuiască

practica liberu[ui schimb prin măswri protecţioniste.
Printre ţările eJq)Or1Jaitoacr-e de produse agri1cole el"a şi România, care

vedea in

eXipimrea convenţiei vama:J.e şi comercia'l.e cu Austro-Ungaria

Ulll

prilej de aşezare a relaţiilor ei eoonJomice pe ailte prindpii, mai rentabme.

După cum se exprima P. S. Aureilian, principallul promotor aJ1 noii orien
tări comel"ciale a Româiniei de a!tunci, "CO'llv,enţiunea comercială a dat o
nenorocită direcţhme politicii noasillre economice. Deschizînd, fără nici o
rezervă, graniţele noastre importaţiunii austro-ungare, ţara a fost inun
dată

de la început nu numai

cu

articole de industrie cari nu se fabricau

1 Hilde Mureşan, Date noi in legătuTă cu Tăzboiul vamal intTe România şi
AustTo-UngaTia (1886 - 1 891), in AnuaTul Institutului de istoTie din Cluj, XII, 1969,
p. 116.
Din datele prezentate in lucrare, rezultă că brănenii participau la tîrgurile săptămi
nale din România, trimiteau in Cîmpia Dunării sau in Dobrogea, la iernat, 5-6.000
de oi şi 1-2.000 de vaci. Luaseră in arendă şase munţi in Bucegi şi Piatra Craiului
şi 5-6 moşii la Dunăre şi in Dobrogea.

2 N.G.V. Gologan, CeTcetăTi J)TivitoaTe la tTtcutui comeTţului Tomânesc
BTaşov, Bucureşti, 1928, p. 87-88.
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La noi, dar cu cele mai mici obiecte fabricate pină atunci de meseriaşii ro
mâni şi în familie .

.

.''3.

In această s�tuaţie protej1area economiei proprii devenise o necesi

tate virtJală pentru statrul român. Noua orientare a fost concll udent expri�

mată şi de Mihail Kogălniceanu , care, în aplauzele parll amentului, îşi in�
cheia astfel cuvîntarea :

"Sint încredinţat că oonvenţiunea aceas1Ja pentru

noi a fost cea mai mave nenorocire ; s1nt incred�nţJat că toţi aşteptăm cu

cea mai mare nerăbdare ca să vină ciJt mai degrabă ora in care să scăpăm
de dinsa" ".

Acestea au f.OSit imprejurălrile şi cauzeLe

pentru

care, începînd

cu

data de 1 iunie 1 886, prin expi·raTea şi nepreJ.ungirea convenţiei vamale şi

comerciaJ.e din 1 8 7 5 intre România şi Austro-Ungaria a intrat în vigoare

un nou regim vamail., prin care fiecare diiil cele două părţi a îngreuiat im

portul din ţara celeilalte prin ridicarea la maximum a taxelor v amale. Dar
această situaţie a lovit mai ales

industrua

şi comerţrul braşovean, indretP

tate în prirn.rt.rl rÎlnd spre pieţele Români·ei.

Diferendul a intrat in istorie sub n umele de războiul V'amall şi a con

stituit obiectul de studiu al ma i multor cercetători5.

Noi vom incerca să ilustrăm gravele consecinţe pe care le-au supor

tat de pe wvrna lui, locuitorii Braşovului ş i din împrejurimile sale.

Primele semne ale crizei.
Perspectiva neprelungirii Convenţiei

vamale şi comerciail.e cu Ro

mânia neliniştea tot mai mult pe industriaşii braşoveni. Sesizat de această
firea:scă nelinişte, ministerul ungar de comerţ şi industrie

a

ÎIIlvitat în

3 P.S. Aurelian. Politica noastră vamală, Bucureşti, 1890, p. 28-29 ; vezi şi :

C.l. Băicoianu, Istoria politicii noastre vamale şi comerciale de la Regulamentul or�

ganic şi pînă în prezent, vol. 1, partea 1, Bucureşti, 1904, p. 213-220.

Dacă in 1875, arată autorul, exportul cailor era scutit de taxele vamale, in 1882 taxa
a fost stabilită la 25 lei pe suta de kg., in timp ce România continua să acorde scuti�

rile prevăzute in convenţie. România, continuă acelaşi autor la pagina 220, importa
intre 1 87 1 � 1 875 articole de încălţăminte, de şelar şi curelar in valoare de 3.062.520
lei, dar intre 1876�1886 acest import a crescut la 16 . 351.610 lei. Chiar ţesăturile de
lină şi articole de ceaprăzărie, de care România nu ducea lipsă, au pătruns intre
1876�1886 cu 15.329.350 lei mai multe decit intre 1871-1875.

4 C.I. Băicoianu, op. cit., p. 225.
5 C.I. Băicoianu, op. cit., 1. Moga, Războiul vamal dintre

Austro�Ungaria şi
Româniao în lumina intereselor economice ,ale Transilvaniei in Fraţilor Ale.randru şi
Ioan Lepddatu la împlinirea virstei de 60 de ani, Bucureşti, 1936, p. 503�523 ; Carol
GOllner, Consecinţele convenţiilor vamale dintre Austro�Ungaria şi Rom4nia asupra
vieţii economice a Transilvaniei (1875-1891), în Studii, 2, 1968, p. 317�336 ; Hilde Mu�
reşan, op. cit., in Anuarul Institutului de istorie din Cluj, XII, 1969, p . 113�143.
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aprilie 1 885 pe reprezentanţii camerelor de comerţ şi industrie din Trnn

siilvrania să-şi spună părerea despre neajunsurile vechii convenţii. La ÎIIl
trunirea reprezentanţHtor camerelor de

comerţ din Cluj, Arad şi Br1aşov

s-a desprins ideea că vechea convenţie nu numai că nu avea neajumuri

pentru ei, ci era foarte avantaj oasă . De aceea, ei au intocmit un memori•u
comun, in care se arăta importanţa pieţei româneşti şi propuneau reinnoi
rea, în condiţii ameliora.te, a convenţiei, intrudt România i ncheiase deja

convenţii mai ava.n:tajoase pentru ea cu Anglia, Belgia, !·talia, Germania
şi Olanda6 . In memoriu se mai cerea revizuirea taxelor de export pen:tru
produsele din Transilvania, suprimarea taxelor vamale asupra cereail.elor

de provenienţă română ş.a. Cele trei daiTlere de comerţ alcătuiesc o dele
gaţie care să meargă la BudapeSita pentru a susţillle memoriul, dar trata

tivele au eşuat1.

Incordarea dintre România şi Austro-Ungarta a crescut odată in plus

in urma emiterii unui ordin de către Miiilisterul d e comerţ maghiar din 29

ianuarie 1 886, prin care importuil porcinelor româneşti urma a fi supus
unor noi restricţi i aşa zis "sanitare" . In virtutea acestui

ordin,

fiecare

transport de porcine trebuia să fie însoţit de un certificat sani1lair special,

aducînd dovada că animalele provin dintr-o !I"egi1.11I1 e in eaTe rpe o rază de

20 de km nu există vreo epidemie şi că transportuil se ta.flă de 30 de zile
in locuri in care nu au fost epidemii8• Această încordare nu a fost înlă
turată nici atunci cind ministerul ungar de comerţ a permis importarea
condiţionată a porcinelor din România, exclusiv cu trenul pe la Predeal
şi pe la Orşova H.

Intre timp însă, in paril.a.rrHmtul român se duceau vii discuţii privi
toare la viito3!I"ea politică comercială şi vamailă a României, ceea ce pro

ducea multă îngrij ot1are guvernului maghi•a.r . Maj oritatea celor Câ.lre luau
r. 1. Moga, op. cit., p . 315-316. In această perioadă exportul românesc era in
dreptat cu precădere spre ţările Europei de apus. Astfel, intre 1884 şi 1886 România
exporta in Anglia mărfuri in valoare de 60-85 milioane lei. Dar
in 1886 volumul
mărfurilor exportate a crescut la 1 16 milioane, iar in 1887 la 154 milioane lei. Ace
eaşi creştere a volumului mărfurilor la export s-a inregistrat şi in relaţiile comerciale
cu Belgia. Dacă in perioada 1884-1885 România exporta mărfuri in valoare de 9 mi
lioane, in 1886 şi 1887 ea exporta mărfuri de 1 5 milioane, iar în 1888 de 31 milioane
lei. In Italia, România exporta intre 1884-1885 mărfuri de 3-12 milioane, dar ince
pind cu anii 1886-1887 ea trimitea in această ţară mărfuri de 16-17 milioane lei.
Şi Franţa ceruse in 1 885 mărfuri de 11 milioane, ca in 1887 ea să importe din Româ
nia cereale de 29 milioane, iar in 1888 de 19 milioane lei (P. S. Aurelian. op. cit., p.
1 9-20) .
7 I. Moga, op. cit., p. 517.
B

"Kronstădter Zeitung" . nr. 3 1 , din 9 februarie 1886, p . 3 .

9 ,.Gazeta Transilvaniei" , nr. 23 din 28 ianuarie/10 februarie 1886.

11 - CUMIDAVA
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cuvintul susţineau ideea că viitoarea convenţie comercială să nu mai fie
insoţirtă de

unla. politică, cu privi�egii şi numeroase scut:iri penrbru. supuşii

au s trieci, ci să fie o "convenţie curat mercantilă, în care să nu se trateze
decît de afaceri curat comerciale, baz ate pe un tarif convenţional stab il it
pe

principiul de reciprocitate" 10•

Pentru marea masă a popul aţ iei braşovene aceste a:specte erau ne
cunos�ute. Luorăltorii industriia!li ori agrari simţeau doar primele efecte

ale înăspririi reilaţiilor dintre România şi Austro-Ungaria. De aceea, zia 

ruil "Ga:zeta Tnmsilvaniei" din Braşov afirma că "sint mult€ şi mari in
terese în joc de ammdouă părţi le şi vedem de pill..dă în oraşul nostru pe

comerciaJJl ţi şi ind ustrilaŞi înrt:rebîndru-se cu feţeile îngrijorate, că oare ce va

fi cu convenţia, încheia-se-va, ori nu" 11• Iniţial s-a hotărît ca primele ne

gocieri să se ducă la Bucureşti, iar guvernele din Viena şi Pesta să-şi tri

mită cîte un reprezentant. Prevăzînd însă că tratativele se vor preh.liilgi

peste darta de 1 i unie 1 886, România propunea să se prelungească conven
ţia e x isten tă cu încă 40 de zile, aşa cum procedas e ea ş i cu Elveţia 12.
Această

pr<>PU1118re

a guvemUJl.ui era un acrt

de

independenţă

inedit în

ochii guvernanţi[or austro-'lllll gari , de aceea ei îll consideraru ca fiind aro

gant şi îndrăzneţ 13 •

Spre

deosebire

de guvemanţii maghiari , cei austJr iec i au pri vi t cu

interes propunerea României şi ş i-au e xprimat speranţa că în intervaJul

celor 40 de zile cu care va fi prelungirtă vechea conve nţie se va ajunge la

un rezultat mul ţumit or H .

Dar tratativele de la Bucureşti au lualt sfÎirŞH fără ca să se real izeze

prell ungirea vechii convenţii, astfel că um.gurii au în ceput să se
cru ideea inevirtabilităţii unui rrăzboi v,amaJl. deschis cu

România .

împace

.

·

O nouă rundă de con:sultăiri preliminarii a avut loc la Viena la 9/21

aprilie 1 886, u nd e din partea Ungariei s-au prezentat secretarul de stat
MaUecovici şi cons ili erul de secţiune Mihalovici. Din partea R o mâniei au

fost trimişi Ferekide şi Ghica. După ce partea austro-ungară a dat o de 

claraţi e privitoare la con cesiile pe care le vor fare României, s-a hotăJrît

ca după aceste con s ult ăr i , discuţiille să fie contillluate la Bucureşti. In ca

pitaJa României partea austro-ungarră a cerut scutire de vamă penrtru 700
10

" Gazeta Transilvaniei" nr. 80 din 8/20 aprilie 1886.

12

Ibidem.

1J "Gazeta Transilvaniei" , nr. 54 din 7/19 martie 1886.
13 ,,Gazeta Transilvaniei " , nr. 55. din 8120 martie 1886.

H ,.Gazeta Transilvaniei" , nr. 56, din 9/21 martie 1886.
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articole austro-ungare intrate pe piaţa României15- In faţa refuzului părţii
române, guvernul austro-ungar a ordonat la 1 8/30 apriHe ca

toate

inst1tu

ţii1e de traJI'lSport austro-ungare să denunţe încă înainte de 1 mai 1 886 ta

rifele convenţionale cu România, dar în acelaşi timp să declme că denun
ţarea se retrage imediat în cazul cînd raporturile de pînă la acea dată

vor

rămîne neschimbate16•
La foarte scurt rtimp după declanşarea războiului vramal, ministerul de

comerţ al regaltului Ungariei, în înţelegere cu guvernul au st riac , a pu

blicat patru decrete care conţin "retorsiunile" împotriva României.

- Primul decret se referă la urcarea taxei vamale cu 30 la sută
pentru articolele de medicină şi parflli1l1erie, materii de vopsit şi tăbăcării.
-

Al doilea decret opreşte cu totul importul zarzavatului, fructelor,

planrteLor din România .

- Al treilea decret opreşte tranzitul de porci, oi, capre şi miei din
România prin Ungaria. Importul vtitelor rămîne în continuare oprit.

- Al

patrulea

decret

sistează "restituţiunea" vamală pentru grî

nele mădnate îrrl Arustro-Unga!I'ia , ce vin din România şi pentru importul

de orice soi de cerea.Ue din 'l'ulrcia, Rusia, Serbia şi BuiLgaJrli.a, dJacă se vor
anunţa pentru mori cu scop de a li se restitui vama. Cere, t otodată, cer

tificate de origine17•

In pofida acestor

acte represive,

în presa vremii au început să apa

ră primele ecouri. ale inttreruperi i tratativelor . Dacă limbajul ziarelor aus

triece era ceva mai prudent, oo1 al presei maghiare era ameninţător. Nu
mai ziarwl braşovean "Gazeta TrailiSmvaniei" exprima cu realiiSm întreaga

nenorocire oa:re avea să se abată aiSUpira loauitorilm din sudul Tharnsillva

niei. "Avut--au în vedere delegaţii unguri că, pe cind Români�a va pierde
numa i din preţul

p!I'Oducte1or ei, o

parte , poporaţiunea de la

fruntăria

Ardealului pierde tot comerţul cu oore s-a susţin'Uit, fă:ră a-il mai putea ÎIIl
locui cu altul ?" 18 . Acelaşi limbaj il aveau şi deputaţii din parlamentul
15 Printre aceste articole erau : cai, cărbuni, făină, făinoase, alimente provenite
din cereale şi leguminoase, tărîţe provenite din orice fel de cereale, legume făinoase
uscate ca : mazărea, fasolea, bob, linte, paste făinoase (de Italia) glutenuri granulate,
cartofi, medicamente, seuri şi produse derivate (stearină, oleină) , cărţile în general,
gravuri, litografii, albume, opere de muzică gravate, litografiate sau imprimate. lemne
de construcţie şi lemne de lucru : tari sau moi, chiar fasonate, fierăstruite, grinzi şi
plăci ; cărbuni, petrol, ulei, parafină, fontă, brută, fier brut, în diferite profile şi di
mensiuni, oţel, railuri de fier şi oţel. instrumente agricole, de tot felul, maşini cu va
pori, precum şi de altă n atură, instrumente de astronomie, chirurgie, de optică etc.
("Gazeta Transilvaniei" , nr. 95, din 29 aprilie/Il mai 1886).

16 " Gazeta Transilvaniei" , nr. 88, din 19 aprilie (1 mai) 1886.
17 "Gazeta Transilvaniei" . nr. 108, din 14/26 mai 1886.

18

"Gazeta Transilvaniei" , nr. 101, din 6/18, mai 1886.

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

GH. ŞELARU

164

maghiar, care deja începeau să ceară compensaţii. Astfel, Ja 1 5 mai 1 886
deputatul Adolf Zay intel'p€ila guvern ul , cerindu-i să reinoade firul tra
tati velor acolo unde s-f.l rupt, i ar da<:ă acest lucru nu se va putea, el cerea
ca ramurile izolate de industrie m ică să capete fie deSipăgubiri, fie anumite
înlesniri. Perutru aceste industrii (ale petrolului, spirtullu i şi moriilor) el
pretind ea să se proc ur e pieţe de desfacere în propria ţară, prin livrări
către instituţiiJe statului şi ale annatei. In ceea ce priveşte exportull măr
fur ilor braşovene în Bulgaria, din cauza răpi:rii posibiHtăţii de tmnzit pe
teritoriul României, cerea .ca statul să acorde înlesniri pe căile ferate 19 • Pe
de aHă parte guvernu� austriac se mai tem ea că R om âni'a va căuta să se
desprindă din alianţa puterilor centrale în care se prinsese în 1 883 . " Este
aproape cu nep u tin ţ ă - scria presa austriacă - ca astfel de ,relaţiuni econo
mice să rămînă fără nki un efect asupra raporturilor politice"20 •

Pe măsUJră ce scadenţa vechii ronvenţii se apr opi a , neliniştea cu
prindea cel1e mai diverse cercuri poH tioe şi categorii sociale din Austro
Ungaria. "Războiuil. Vlamall

-

scria zitatrull. "E1lenzek" este astăzi chestiunea

arzăltoare pe oare trebuie să o rezolvăm cu orişice chip, căci dacă nu, vom
plăti amar preţull ,e i. Il vom plăti de altminterea, noi ardelenii şi între noi
mai vîrtos industriaşii şi comercianţii din ţilnuturile secuieşti şi saso-�ro
mâneşti de l a graniţă . Indu'Sitria şi comerţul de la g rani ţa Ardeail.u!l.ui sîn.t
- continua z.i•arul , ,Elilenzek" - ameninţate cu pieirea din cauza războiu
lui vamal. Atflagem

atenţiunea guvernului şi legislaţiune i ca să ia nea

măsuri corespunzătoare, căci la din contră popornţiunea mărg inaşă
a Transillvani ei va fi ajrmsă de-o catastrofă, ce nu se va mai putea repa
mînat

re.

.

. " 2 1.

Intr'adevăr, primele adieri ale războiului vamal au început a le sim
ţi locuitorii din zona Boo.şov-Bran-Sf. Gheorghe. Meseriaşii din aceste
locallităţi produceau mărfuri destilnalte pieţetlor româneşti. Pentru a-i aipă
ra pe micii pr od ucători de c on cu ren ţa marilor industriaşi, mărfurille aces
tora erau depuse la păstrare în casele de amanet din Braşov, pînă cînd
nivellul preţU!I'i[or le-ICIJI' fi fost favorabil. Dar, odată cu adol)tarea de către
România a l egi i d e pro tej a re a in dustriei româneşti, mes eri aşii care îşi
depuseseră mărfurile in case1le de amanet s-au trezit că n u mai aveau
unde să şi le desfacă. DÎIIl aaeslt m ot iv oasele de amanet deveniJSeră supra
aglomerate cu mărfuri22 .

19 "Gazeta Transilvaniei" , nr. 102, din 7/19 mai 1886.

20 "Neue Freie Presse", din 18 mai 1886.
21 " Gazeta Transilvaniei" , nr. 1 1 2, 18/30 mai 1886.
22 H. Mureşan, op. cit., p. 1 14-115.
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1 65

de represalli i luate de guvernul austro-ungar faţă de

România21, nici înlesnirile acordate industriaşilor braşoveni 21 n-au reuşit
să-i salveze pe aceşti·a de la faliment.
Agitaţia iscată în circUllaţia

ma e�pirării convenţiei, a

mărfurilor la import şi export, in preaj
fOSlt unul dintre primele semne care anunţau

războiul vamal. Negustorii ş i industriaşii braşoveni au inceput febril să
se aprovizioneze cu mărfuri şi materii prime, ori să-şi plaseze pe piaţa
românească produsele rămase in stoc. Timp de trei săptămîni, după 1 iu
nie 1 886, cînd a expirat convenţia vamală, schimlburile de mălrfll'ri au cu
noscut un ritm tot mai accelerat, ca după aceea ele să se întrerupă brusc25•
Oantităţile
lună a

exportate

anului

din

precedent

Braşov
erau :

in

luna

făină

şi

mai

1 886,

cerealele

de

faţă

60

de
de

aceeaşi
ori

mai

de 2,5 ori mai mu�tă, ţesături.le de lină, inclusiv îmbră
cămintea de 5,3 ori mai multe. Pielăria şi încălţămintea e:xpOII'tate SipOI'eSC
de aproape patru ori, articdlele confecţionart:e din lemn , inclusiv mobila,
mari, cheresteaua

de aproximativ cinci ori, iar sticlăria de peste trei ori26•
Totuşi, Camera de comerţ a
ameliorarea

situaţiei

tot

mai

incercat

să ia

îngrijorătoare

a

unele

măsuri

pentru

comerţului şi

indus

tri ilor braşovene. Astfel, Iosif Dilck, preşedintele Asociaţiei de indus
triaşi din

Braşov, el însuşi proprietarul unei fabrici de

pielă'I"ie, adresa

fell i citări prin luna apriilie 1 886 asociaţiei, pentru iniţJia1iva de a fi delegat

o comisie catre să plece in Bwlgaria

cu scopul de

a găsi debuşee pentru

mărfurile braşovene27• Ca urmare, la Braşov a luat fiinţă un
agentrură, sub

comerţ

de

fiiTma "K. Hovsepen et C-ie" cu scoptlli de a �ace comisioa111e ,
firmă urmărea i nlesnirea ex

consignaţiuni, expediţii şi încasări. Această

portării şi importăTii produselor brute, precum şi a fabricatelor ori a ma
nufacturilor de tot felul, p'Tin

înfiinţarea de sucursale în oraşele InalTi din

Ausltro-Ungaria şi România, precum şi di111 Peninsula Balcanrică. Astfel,

aJceastă firmă s-a decis să trimirtă pe unul din p!Toprietarii ei prin Bucu

reşti , Giurgiu in oraşele Vidlin, Rahova , Nicopolle , Şrştov, RUJSCiuc, Tur
tucaia, SiHstra, Şumla, Varna, Constantinopol, Smirna, Dede-Agac, (Ale
XJandrupolis),

Demotika (Didymmich0111) , Adrianopol, Ftlipopol, Sofia şi

23 Ibidem, p. 1 24.
:M Raportul Camerei de comerţ şi industrie, Braşov, 1901, p. 29.

25 Carol Gollner, op. cit., p. 325 : Dacă în 1885 cifra maximă a sporului la ex
port a principalelor articole exportate din depozitele braşovene prin trecătorile Pre
deal, Oituz, Turnu Roşu, Predeluş, Bratocea, era de 9.457.641 kg., în luna mai 1886 a
ceasta era de 25.217.190 kg.

26 H. Mureşan, op. cit., p. 1 1 2 .
27 "Kronstădter Zeitung" , n r . 94, din 2 4 aprilie 1886.
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Vraca, pentru a înfiinţla acoLo sucursale şi pentru a î cheia afaceri co
merciale28.
Sit uaţia braşovenillor în acest înce put de război v·amal era atent ur
mărită de guvern. De aceea, Szechenyi, ministrul maghiar al agriculturii,
industriei şi comerţului, trimitea o adresă în 7 iun ie 1 886, prin care invita
Camera de industrie şi comerţ din Braşov " . . . de a urmări cu artenţie sta
rea i ndustri aşilor de la gvaniţă, d e a mă înştiinţa n eînti rzia t, în caz ne
cesar şi pe oale tel egrafkă, despre fiecare moment mai însemnat, despre
dorinţele indUSitriaşilor irnrteresaţi, despre toate cazurile care cer ajutorul
guvernnikui, precum şi despre propunerile ei p roprii privitoare la
aceasta. . ." 2u. In consecinţă, Camera de come rţ şi industrie din Braşov, s-a în
trun it într-o şedi n ţă în ziua de 8 i uni e (stil nou), în care s-a discutat si
tuaţia grea a industriei braşovene şi rmde s-a redactat o declaraţie, în care
se propuneau următoarele măsuri :
- înfiinţJarea unei hale de mărfuri destina te pe ntru expo rt ;
- reducerea tarifelor de transpolrt pe căile ferate pentru mărfu rhle
destinate BraşovUJlui;
- efectuarea comenzill.or din partea statul ui pentru industrii le bra
şovene;
- colecte pentru meseriaşii bra.şoveni , ajunşi în mizeri e în urma
noii situaţii ;
- uşurări de impozit e incepind cu 1 iuli e 1886 pen t r u industriaşii
bra şoven i loviţi de războiul vamal cu România30•
Pe lî ngă acestea, Camera de comerţ a mai cerut şi u n împrumut de
1 milion . Deşi această sumă i-a fD�St promisă, abia la 1 1/23 iunie 1886 au
torităţile guverna:men�e s-au hotărît să lanseze în Braşov o comandă de
1 00.000 fl. In aceste momente de criză, c ind economia braşoveană înce
puse să sufere de pe urma războiului vamal, ministrul ungar al agricul
turii, comerţulu i şi industriei se m ulţumea s ă- i asi gure pe indust riaş ii din
Braşo v că şi-a adresat rugăm�ntea tu turor oficiilor statului, j urisdicţiilor,
i n s ti t u ţiilo r de transp oDt şi alte i n s tituţii publi ce să-şi acopere necesarul,
cumpărînd mărfuri de la industriaşii mărginaşi3 1, i nvitînd camera de
comerţ să-1 înştiin ţe ze de dorinţele industriaşilor interesaţi32• La un mo
ment dat, ministrul ungar aJl come rţulu i dădu fişpanul ui (prefectului) j u
deţului Braşov indicaţia să •antreneze i nd ustri aşi i braş ove ni pe nt ru " crea rea
n

28 "Gazeta Transilvaniei" , XLIX, nr. 1 15, din 24 mai/5 iunie 1886.
29 "Gazeta Transilvaniei" , XLIX, nr. 130, din 12/24 iunie 1886.
30 "Kronstiidter Zeitung" , nr. 130, din 8 iunie 1886.
3 1 ,,Gazeta Transilvaniei" , XLIX, nr. 1 19, din 29 mai/10 iunie 1886, p. 2.
32 Ibidem, XLIX, nr. 130, din 12/24 iunie 1886, p. 3.

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

RAZBOIUL

VAMAL ŞI ECONOMIA

BRAŞOVEANA

(1886-1891)

167

unei mari agenţii comerciale, care să caute pe de o parte pieţe de desfa
cere, iar pe de altă parte să procure industriaşilor comenzile necesare" 33•

Caracterul ineficient al acestui paleativ rezulta din faptul că se gă
seau cu greu şi după prea mult timp "oameni de incredere" , pînă ce a
putut lua Wnţă "marea agenţi,e ", pînă ce s-au găsit pieţe de desfacere,
timp in care industriiaşii şi meseriaşii braşoveni rămîneau fără comenzile
necesare. Deocamdată, la 2/14 iunie 1 886, meseriaşii braşoveni solicitau
prin ministrul Coloman Tisza, ca guvernul ungar să acopere trebuinţele
de cizme şi pălării pentru j andarmeria �regatului şi pentru poliţia statului,
exclusiv din Braşov. De asemenea, mai cereau ca postăvtarii să fie îndru
maţi, pentru preluCNlrea mărfii lor, spre croitoriile din acest oraş3".
Intr-un apel semnat de B. Baiulescu şi 1. Aran, erau indicate chiar şi
alte mijloace prin oare s-ar fi putut dep�i criza : ei cereau ca românii din
Braşov să-şi comande obiectele necesare la meseriaşii conaţi:onali din lo
cailit•arte; era un apel disperat adresat populaţiei de a face tot posibilul ca
să contribuie la conservarea elemeilltU!lui românesc in industrii.le Brnşo
vutului . Aşa se explică de ce in apel se spunea : "Subscrişii. . . apelăm la
publicul român şi-1 rugăm cu toată seriozitatea ca, în orice ram de indus
trie, în care se poate ajuta cu români, să se adreseze numai la români
pentru că numai in chipul acesta meseriaşii, care îi avem, vor rămîne la
noi in ţară
" 33•
In căutarea tot mai disperată a unor debuşee, industriaşii braşoveni
au recurs şi la serviciile unui cetăţean austriac din Ala (Trentino), anume
Lorenzo Mondini, care a deschis la Geneva u:n depozit de articole destinate
exportulurlll. Cu slabe rezultate s-a soldat ş i încercarea Camerei de co
.

.

.

merţ şi industrie, la indemnul ministerului agriculturii, comerţului şi in
d ustriei, de a determina pe meşteşugari să-şi prezinte mostrele in diverse
oraşe37, cit şi de a face ca industria Braşovului să participe la muzeul co
mercial din Liittich (Liege - Belgia)38. Situaţia n-a putut fi îmbunătăţi
tă nici prin trecerea în România a unor mărfuri braşovene in special in
cătlţăminte, prin intermediul Elveţiei şi Italiei, de und e erau importate de
români cu taxe vamale p1"eferenţiale3�. Un paleativ 1-a constituit şi adresa
ministrului de interne ungar către toate jurisdi cţiunile, prin care invita
33 Ibidem. XLIX. nr. 1 37 . din 20 iunie/2 iulie 1886. p. 2.
M Ibidem, XLIX, nr. 125, din 6/18 iunie 1 886.
35 , , Meseriaşul român" , 1. nr. 10. din 15/27 iulie 1886, p. 49.
36 "Gazeta Transilvaniei" , XLIX. nr. 163, din :?2 iulie/ 3 august 1886, p. 3.
37 Ibidem, XLIX. nr. 1 5 5, din 12/24 iulie 1886. p. 3.
3S Ibidem, XLIX, nr. 164, din 23 iulie/4 august 1886.
39 Kereskedelmi Ki.ilpolitikank es teendoink (Politica noastră pentru comerţul
exterior şi sarcinile noastre) în ,.Brass6" , din 26 iunie 1889.
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autorităţile să procure n ecesarul de postav, pătu�i. cizme, perii, sticlă, fu

nii , hirtie, pînză etc. din Transilwnia. In acest ,scop, comenzile UII1llaU a fi

făcute comi·tatului Braşov, care le va inmina cancelariei de mijlocire, în

fiinţată la Braşov"0 •

In speranţa că printr-o popularizare corespunzătoare a mărfurilor
braşovene se va stîmi interesu[ mai mudtor beneficiari, industriaşii bra

şoveni, prin intermediul Reuniunii industriale din Braşov, au hotărît oa

între

8

august şi 5 septembrie

1 886

să organizeze o expoziţie industrială

în looa.IÎtate. In aoeslt scop, organizatorii s-au ackesat Ministeruilui de co
municaţie al Regatului Unit să reducă

cheltuielile de transport pe căile

ferate pentru vizitatori�,�. Publicul urmărea cu mult interes etapele orga
niză!rii acestei expoziţii, astfel că presa publl.ica aproape zill.n ic

38

înregistrate. La această expoziţie au participat
Ea trebuia să fie in atenţia celor

83.090

celor

locuitori ai Ţării

29.584

progresele

de firme din Braşov"2 .

locuitori ai BraşoV!Ului, dar şi a

Birsei"3· Expoziţia era

compartimente.

împărţită

în

patru

produse manufacluriere ca :

In primul compartiment erau expuse

pălării, articole de curelălrie, _cizmărie, încălţăminte etc. Irn cel de-ail doilea
erau expuse postavurill e , :IDanelăria, bumbăcăria , "industrime" hîr�tiei, ti 
pografiei, litografiei şi librăriei, planuri de construcţii, arhi1:ectură şi an
tichităţi. Al
duse

din

gaz,

frizerie ,

colele

treilea

fier,

compartiment

tuei,

maşm1,

covrigărie,

manufacturiere

cuprindea :

pleu

săpunărie.

ale

femeilor

cărămidă,

(tinichea),

48
de

de

obiecte

origine

teracotă, pro

rosolărie,

probe

reprezentau

română

şi

de
arti

săsească.

In ul1imul compartimen t erau expuse produse din lemn : mobirre, cana

pele,

coşuri, trăsuri, butoaie. Tot aici au fost expuse articole de funărie,

porţi arti!Stice din fier şi lemn etc .

Numărul celor care erau reprezentaţi

Îll1 această expoziţie a fost de 224 manufacturieri din cei 5.406 cîţi existau

in Braşov inainte de războiul vamal"".

De reuşita acestei expoziţii s-au legat multe spe.ranţe ale organiza

torilor. Aceste spernn ţe au crescut mai ales atunci cind Stolojan, minis

trul agriculturii din România , şi-a anunţat intenţia de a vizita expoziţia45•

Nu a fost o etallazre a belşugului şi a bunăstării braşovene, ci o înşi

ruire a produseloc . care nu se mai puteau vinde. ln vitrine şi ştandwri
40 "G azeta Transilvaniei" . XLIX, nr. 1 59, din 1 6 /28 iulie 1886.
4J "Gazeta Transilvaniei " , XLIX, nr. 161, din 19/31 iulie 1886.

42 Carol Gollner, op. cit., p. 328.
43 ,.Meseriaşul Român", I, nr. 12, din 1 /13 august 1886, p. 55-56.
·� Ibidem.
4!i "G azeta Transilvani ei", XLIX. nr. 154, din 1 1 /23 iulie 1886.
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expuse produse meşteşugăTeşti care, nefiind căutarte de prea mlrlţi curn
părători, aminteau de

comerţul

preze'Iltate, un loc de frunte îl

infloritor de allt ădată. Printre articoleie

ocupau postavuriae

Scherg, in stocurile căreia se aflau peste

7000 m

produse

de

postav

la

F\abrica

nevindut"6•

Ernu expuse frumoase exemplare de Cffa mică smălţuită, fabricate
in ln:treprinderea .pentru industriailizarea lutului
care, din cauza taxelor vamalle ce s-au
lutul brut şi

900

urcat

din_ Cristian

pînă la

300

(Braşov},

la sută pentru

la sută pentru alte articole s-a văzut nevoită să-şi înce

teze activitatea"7.
Din comerţul de băcănie, altăd:ată dezvoltat, în primuJ. an de război

vamal nu mai supravieţuiseră decit vreo

4-5

băcănii"8.

Printre exponate se aflau numeroase articole din lemn şi cherestea,

care nu mai ,puteau fi vîndute pe piaţJa românească.

După

cum

raporta

Camera de industrie şi comerţ din Braşov, către ministerul de resort la
septembrie
l una iunie

1886, exportul d e cherestea a fost
1 886 deCÎit în aceeaşi lurnă a anului

de zece ori mai

redus

6
în

precedent, iar în iulie el a

scăzut la zero. ln consecinţă, şi preţul articolelor de cherestea a scăzut pe
piaţa internă a Transi lvan iei cu 50 la sută "!1 . Ş i preţul lemnului a scăzut
in aceeaşi proporţie. Astfel, metrul cub de brad a scăzut de la

1 3-14

fl.

la 7-8 fl. pe piaţe Braşovului50• "Privind la frumoşii articoli de ind ustrie
din toate ramurile

-

se scria în Gazeta Transilvaniei - expuşi la expo

ziţia locail.ă de aid , ţi se rupe inima cind te gîndeşti că unei asemenea in
dustrii i s-a tăiat artera de viaţă"51•

Pauperizarea J»Opulaţiei braşovene

-

consecinţă

13

,războilui \vamal

lrn ciuda numeroaselor memorii şi petiţii adresate guvernului de la
Pesta de către meseriaşii braşoveni, e i continuau să rămînă la fel de strîm

toraţi. Numeroasele comisii trimise de guvern ca să studieze situaţia la faţa
lOCUilui, se limitau să le facă simple p["omisiuni.

Era

o neputinţă a guvernu

lui în faţa evenimentelor, sintetizaltă de ziarul maghiar "Eilll enzek"

in ur

mătoarele cuvinte : "Nu e piaţă, prin urmare nu e nici lucru , prin urmare
nu e nici piine - industriaşii noştri emigrează. Aceasta e situaţiunea" 52
46 Carol Gollner, op. cit., p. 329.
47 Ibidem, p. 330.

48

"Gazeta Transilvaniei " , XLIX, nr. 230, din 12/24 octombrie 1 886.
49 N.G.V. Gologan, Cercetări privitoare la trecutul comerţului românesc
Braşov, Bucureşti, 1928, p. 101.
511 H. Mureşan, op. cit., p. 120.
5 1 "Gazeta Transilvaniei" XLIX, nr. 1 7 1 , din 31 iulie/12 august 1886.
52 ,,G azeta Transilvaniei" , XLIX, nr. 129, din 1 1 /23 iunie 1 886.
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Astfel de "experţi" au sosit nu numai la 7 iunie, ci şi două săptămîni mai
tirziu, cind au venit la Br-aşov ca să "cerceteze" situaţia la faţa locului

Liptay Ştefan, consiJIJier în Ministerul ungar de comerţ, Durnbrawsky şi
maiorul Schwimm53. Dar venirea lor avea darul doar să constate oalami
tatea şi nu de a i salva de oameni de efectele războiului vamal·
-

Diminuarea cîştigurilor locu itorilor din Braşov şi d i n împrej urimi a

început să se reflecte şi în înfăţişarea localităţill or. O însemnată parte a
m eş reşugm-ilor din Braşov trăiau în suburbiile oraşului, care erau negili
j ate de municipalitate. In Sebei, de pildă, existau peste 120 de maidaneM,
fără fîntîni, fapt pentru care oamenii aduceau apa de depar.te . Locuitorii
mai aveau doar 350 de vite5ă, cai i folosiţi cu precădere la tracţiune nu
erau lăsaţi să pască decît ziua, adică atunci cînd in mod obişnuit trebuiau

să fie puşi la m1..1JI1că. Cerşitul copiilor devenise o imagine obişnuită.
Braşov 'existau, în

1886, 269 de hamali,

care

In

abia îşi agoniseau o brumă de

ven i1t pentru a şi plăti dările şi pentru a-şi întreţine famitmle. Dar, înce
-

anul 1884, odlată cu intrarea în vigoare ·a legii mesei"imor din Un
gClJI'ia, s-a fixat o taxă de ooncesiune mill1 im ă de 3 :lllorini Intrudt 'pentru
pînd cu

.

mulţi era greu de plătit această sumă, legea le recomanda formarea de socie

tăţi comune, sau să se încredinţeze unui întreprinzător, care să plăltească
o ta xă de 20 de florini de fiecare persoană:i6. Erau oazuri cînd meşterii

umblau din casă în casă pentru a cere de lucru. Milionul promis de guvern
pen:tru reanimall'ea industriei braşovene nu le-a fost acordat. Dar chiar dacă
li s-ar fi procurat matede primă cu aceşti bani, ei nu ar fi avut de

�uaru

decît CJ.îteVIa luni de zme, şi ni'Ci nu ar fi avut unde să-şi desfacă marfa. De
aceea, Camera de industrie şi comerţ din Braşov a

mai trimis o

cerere

Dietei din Pesta, prin care o ruga să emită un proiect de lege în virtutea
căruia toate trebuinţele armatei şi ale honvezimii să fie ac operite pe calea

descentralizării cu produsele industri aile din toată ţara, în raport cu capa

citatea p r odu căt oril or Aceeaşi petiţie a fost trimisă şi municipiilor din res
tul ţării, rugîndu-le să o sprijine pe lîngă guvern 57• Manevra era destul de
.

subt i lă, pentru că iniţ i ator ii ei mizau pe faptu l că odată declanşată această

concurenţă ma:nufacturile braşovene vor avea prioritate, ca fiind de mai

bună oaliltate. Dar ea nu a reuşit, astfel că braşovenii au rămas în oonti53 "Gazeta Transilvaniei" , XLIX, nr. 140. din, 23 iunie/5 iulie 1886.
5fo

"Gazeta Transilvaniei" , XLIX, nr. 177, din 7/19 august 1886.

:>6

"Meseriaşul Român" . I, nr. 3, din 1 5/27 martie 1886, p. 1 6-17.

55 "Gazeta Transilvaniei" . XLIX, nr. 176, din 6/18 august 1886, p . 2.
57 "Gazeta Transilvaniei " , XLIX, nr. 260, din 19 nov./1 dec. 1886.
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şomaj . Această dramă a populaţiei br�ovene nevoiaşe

a fost exprimată prin cuvintele adresate de cîţiva oameni reprerentanţillor
ministerului de comerţ, veniţi la Braşov, secretarului Nemeth şi directoru
lui fitl ialei băncii de comerţ din Pesta, Kronfeld, cind aceştia au venit să
"studieze" din nou posibilitatea soluţionălrii situaţiei : "deschideţi-ne gra
niţa că ne topim ! "58•
Odată cu venirea toamnei, frigul, ploile şi alte calamităţi naturale se
adăugau celor economice. Majori!Jatea caselor din Schei fiind din lemn, ex
plli că frecvenţa incendiilor din acest cartier, mai �es cind se abăteau fur
tuni mari peste această parte a oraşului, aşa cum s-a întîmplat in noaptea
de 22 spre 23 noiembrie

1886,

cind o furtună de proporţii uriaşe

se

abătu asupra Braşovului59• Dar, aceste calamităţi naturale, adăugate efec
telor războiu l ui vamal, nu erau prinse in calcul de către autorităţile Bra
şovului, atunci cînd stabileau impozite60.
In activitatea forţată în care i-a aruncat războiul pe braşoveni a de

terminat în aşa măsură scăderea nivelUlui lor de trai, încît in repetate rîn

duri Reuniunea industrială din Braşov a trebui t să apeleze la sentimentul

de ct�Jritate al cetăţenilor. "Rugarea mea deci - spunea Josef Dlick, semna
tarul unui astfel de apel, se adresează societăţill o r noastre umanitare, insti
tutelor noastre de păstrare, cercului oamenilor binefăcători care au dat
mereu, cînd n evoia şi mizeria au bătut la uşă - ca să contribuie cu

obolul

lor şi în acest caz, ajutînd oameni care ar trebui să meargă la cerşit"61. Au
urmat şi alte apeluri, printre care mai impo�tant a fost cel lansat de ,"Aso

ciaţia pentru sprijinirea învăţăceilor şi sodalilor români " . In acel apel co
mirtetul asociaţiei ruga publicul să contribui e "la adăpostirea lipsiţi.lor învă
ţ ăcei meseriaşi contra asprUlui anotimp in care ne aflăm, fiecare cu ce vă
v01r dicta înaQtele D-stre sentimente de caritlart:e şi de compătimire ome

nească fie cu bani, fie cu veşminte vechi"62•
:;s "Gazeta Transilvaniei" , XLIX. nr. 133, din 15/27 iunie 1 886, p. 3 ; "Meseria
şut Român" , I, nr. 3, din 15/27 iunie 1886, p. 43-44 ; ,,Kronsttidter Zeitung", nr.
273, din 24 noiembrie 1 887.

p. 2.

�u

"Gazeta Transilvaniei" ,

XLIX, nr. 264, din 25 noiembrie/7 decembrie 1886,

60 ,,Gazeta Transilvaniei" , XLIX, nr. 273, din 5/17 decembrie 1886, p. 2. In luna
noiembrie, de pildă, populaţia Braşovului trebuia să plătească o sumă de 137.914 fl.
şi 68,5 cr., din care nu achitase decît 77.701 fl., rămînînd în restanţă cu 60.213 fl. şi
9 . 5 cr., plus majorările şi impozitele pe luna următoare.
GJ

"Gazeta Transilvaniei" , XLIX, nr. 139, din 22 iunie/4 iulie 1886, p. 2.
62 ,,Gazeta Transilvaniei " , XLIX, nr. 259, din 18/30 noiembrie 1886, p. 3 ; "Me
seriaşul Român" , I, nr. 19, din 15/27 noiembrie 1886. In Braşov, Asociaţia avea 1 16
învăţăcei români, 46 dintre ei fiind înscrişi în cursul anului 188G , la 15 meserii di
ferite. Apelul nu a rămas fără ecou în rîndurile celor cu mai multe posibilităţi. Nu-
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Falimente, licitaţii.
Inceputul anului 1887 părea că va marca şi discutarea la nivelul mi
nisterelor competente a problemei reinoirii convenţiei vamale . De altfel
eforturile pentru reluarea tratativclor in vederea încheierii unei noi con
venţii _vamale erau mai vechi. Am purtea spune că ele dart:ează încă din
martie 1 886, cind România anunţase că prelungirea vechii convenţii nu mai
era posibilă pe bazele vechi, adică aV!antajosă doar Austro-Unga•riei . O nouă
etapă o constituie căilătoria lui D. Sturza la Viena. Ulllde ambasadorul ro
mân :Mavrogheni, aranjase ca tratativele să se desfăşoare fructuos.
Dar, pe fondul intolerantei austro-ungarilor, era şi firesc oa misiunea lui
D. Sturza să eşueze. Astfel că războiul vamal avea să continue şi să năruie
emnomia braşoveană, in ci uda paleative l or imaginate de autorităţiG:l. In peri
oada parcursă de mai puţin de un an de război vamal, industria transilvană
pierduse 1 0-12 milioane fi. dintre care, dacă se scad vreo 2 mi.Uoane recu
perate prin diverse măsuri rămînea o pagubă netă de 8 milioane florini 64•
Cu aceste calcule in mînă, deputatul braşovean Adolf Zay a ţinut un ră
sunător discl.llrS în parilamentllll maghim la 1 1 fe�uarie 1 887. El demasca
reacţionarismuil politicii maghiare, care menţinea ţara in plin feudaJism,
în timp ce start:ele vecine păşeau mai mult sau mai puţin recen t pe calea
industrializării. Opiniile deputatului braşovean în parlamentul ungar
oonţineau în sinea lor o mare semnificaţie, pentru că deşi exprimau
interesele economice şi politice ale statului austro-ungar, in fond
ele vizau un interes local, legat prin mii de fire de economia Româ
niei. Ele dezvăluiau legăturile multiple care existau intre românii din Tran
silvania şi cei din Moldova şi Muntenia ori Oltenia. Iar întreruperea acestor
legături fireşti nu putea duce decît la năruirea economiei Transilvaniei, la
grava prejudiciere a i ntereselor economice ale Austriei şi Ungariei .
Printre alte măsuri iniţiate de Asociaţia de industrie din Braşov se mai
inscriu şi trimiterea unei delegaţii pentru studierea magazinelor de măr
furi-mostre destinate exportului, trimiterea in 28 iunie
19 iulie 1 88 7 a
-

mai Mihail şi Eliza Stroescu din Braşov au predat asociaţiei o sumă de 26.000 florini,
cu care s-au cumpărat "hirtii funciare rurale : de 50.895 fi. De altfel întreaga avere
a asociaţiei era de 4.272 florini. Din fondurile sale 57 de învăţăcei au fost ajutaţi cu
veşminte, 53 cu stipendii. 15 au fost declaraţi sodali, astfel că la sfîrşitul anului 1886
în Braşov erau 42 sodali. Dintre aceştia numai 7 sodali au devenit meşteri (vezi
"Gazeta Transilvaniei" , nr. 29. din 8/20 februarie 1887).
m Bunăoară, taxele de transport al cărnii de la Braşov la Sibiu şi mai departe
erau reduse pentru cantităţi de cel puţin 1 .000 kg. carne prospătă ("Gazeta Transil
vaniei" , nr. 1 1 , din 24 ianuarie/5 februarie 1887).
61 "Kronstădter Zeitung" , nr. 37, 38, 3.', din 1 6, 17, 18 februarie 1887.
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unei delegaţii de studii în Bulgaria şi înfiinţarea unui magazin de mărfuri
braşovene

la Rusciuc, pentru

că vechiUil comisionar fusese împuşcat in tim

pul tulburărilor .ce au avut locw. Dar aceste măsuri nu rezolvau nici pe
depa•r.te nevoil e meşteşugari[or bl"laŞoveni. In

discui1Sul din 25

februarie

1 887 deputatul braşovean Ado1f Zay pretindea ceva mai concret şi cu fina

litate mai rapidă : cerea ca anurnilte livrări pentru armată să fie făcute din

munca celor mai greu loviţi de războiul vamal, adică de bra.şoveni. Un prim

succes a fost acela că cizmarilor bra.şoveni li s-eu acordat oc cornpandă de

6.000 perechi de bocanci pentru armată, în vederea căreia s-a şi constituit
un consorţiu cu un capital de 1 6 .000 florini136• Consumînd acest privilegiu,
braşovenii erau cu ochii asupra tratativelor dintre Rornân�a şi Austro-Un
garia. Intr�adevăr, după eşuarea misiunii lui D. Sturza, Austro-Ungaria pre
sart;ă din interior, a sdli'Ci!tat din nou România să-şi trimită reprezentanţii
pentru reluarea. n egocierhlor. România, însă, ducea tratative cu Germania,
pentru că pe vecina sa, Austro-Ungaria, nu mai putea conta. De aceea, deşi
guvernul român a accepta1 să-i trimită la Budapesta pe D. Sturza şi P. S .

Aurelian în

martie 1 887, guvernul maghiar a inceput să frineze riltrnul tra

tativelor, pÎIIl ă cind camerele române vor fi votat convenţia comei"Ciail.ă

şi

vamală cu German�. ca, orientindu-t;e după ea, Austro-Ungaria "să-şi re
zerve dreptul ca in caz cind Germania cu privire la

România a[" lua măsuri de siguranţă in

importul vitelor din

contra provenienţaJ.o[" austro-un

gare, să poată lua şi ea (Austro-Ungaria) analoage măsuri in contra Româ
niei"67. Cu alte cuvinte, in cazul cînd Germania se va supăra pe Austro
Ungari•a şi ii va respinge mărfurile trecute prin filieră română, Austro-Un
garia să acţioneze represiv asupra măJrfurilor româneşti, sub preteJOtul că
provin din Germania. In cele din urmă

tratativele cu Germania au fost

încheiate, iar parlamentarii austro-ungari au pretins delegaţiei române68
incheierea unei convenţii vamale şi comerciale bazate pe clauza naţiunii
celei mai favorizate69•
Bineinţeiles că din cauza acestor pretenţii, prezentate de autorităţtle
austro-ungare, războiul vamal avea să continue. Eli. avea să afecteze tot mai
65 "Kronstădter Zeitung" , din 2 1 februarie 1887.

66 Ibidem, nr. 50, din 3 martie 1887.

67 Textul e publicat de ziraul "Neue Freie Presse" , citat de "Gazeta Transilva

niei" , nr. 59, din 15/17 martie 1887.
88 Din delegaţia română făceau parte P.S. Aurelian - şeful delegaţiei, G. Can
tacuzino - directorul general al căilor ferate române, D. Protopopescu - director ge
neral al regiei tutunurilor, Grigore Ghica - reprezentantul României în Comisia In
ternaţională Dunăreană şi T.F. Rădulescu - fost subdirector al Oficiului vamal
("Gazeta Transilvaniei" , nr. 60, din 17/29 martie 1887) .
69 Ibidem.
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numeroase categorii de locuitori ai BraşovuLui. Aici au

început deja

să

apară epidemii . Astfel, în ial'Ila anilor 1 886-1 887 şcolille din Rîşnov

au

fost închise din cauza numeroaselor cazuri de tuse. De asemenea, din cauza
pajarului au f06t închise şcolile din Cri sbav, Noua, Rotbav, Codlea şi Ghim
bav70- Sărăcia in care trăia populaţia nevoiaşă se reflecta şi in situaţia dă
rilor şi a impoziteUar, care rămîneau în proporţie tot

mai mare în res

tanţă71. De altfel, neliniştea autorităţilor se dezvăluia şi din conţinutul or
doJllanţelor pe care le dădea, prin care invitau în mod uJ.timativ pe contri
buabili să plătească dările restante pînă la 27 mai 1 887, "orele
ami,ază, căci la din contră se vor scoarte restanţsle

cind după

acestea cu ex·ecuţiune

fără respect de persoană" 72• Neputinţa de a plăti dările se datora faptului
că i!n ciuda efectelor războilui vamal, dările S-'au menţinut la acelaşi nivel,
iar în unele ramuri au fost majorate . De pildă, fabricanţii de meze!luri care
îşi aduceau materia primă din România, de data aceasta se aprovizionau cu
materie primă de la Steinbruoh, lîngă Pesta , unde ajungeau mărfurile de
provenienţă si!rbă. Dar, cum porcii importaţi din Serbia, adeseori erau de
provenienţă românească, preţuTHe creşteau şi, implicit, dărill.e erau majo
rate. De pill.dă, darea unui măcelar, ori a unui cîrnăţar a crescut
florini, la 1 3 7 florini73 , ,ceea
nerentabilă.

ce

de la 26

făcea ca această ramură economică să fie

O nouă lovitură care le-a fost diată meş.teşugarilor şi

industriaşi:lor

braşoveni a foot sistaa"ea in}esnirillO!r pe Căi�e ferate, eaTe Se anunţa înce
pînd cu 1 iunie 1 88774• De aceea, 1.500 de industriaş i transilvăneni, printre
care cei din Braşov, au semnat o petiţie, prin oare rugau MinisteruD. de co

merţ şi indUJStrde din Viena să contribuie mai substanţiail. la incetlarr' ea răz
boiUilui vamail. Răspunsul însă a fost de dezvi.!Ilovăţire pe seama României

de situaţia creată75.

COillsecinţa războiului vamal, atenuat prin măSIU.ri de mică eficienţă, a

fost năruirea micilor producători şi negustori, ale

căror :falimente

erau

anunţate zi[nic. Astfel, dacă în 1 884 meşteşugarii perieri, pielaTi şi tăbă

caTi e�u în România 237 q. de încălţăminte, în anul 1 889 nu se

mai

exportau decit 1 8 q.

70 "Gazeta Transilvaniei" , nr. 78, din 1 0122 aprilie 1887.
7 1 Dacă la începutul anului 1887 întreaga datorie a comitatului Braşov se ridica
la suma de 21.417 fl.şi 92 cr., la sfîrşitul lunii aprilie ea era de 1 22.025 fl. şi 27,5 cr.
(vezi "Gazeta Transilvanei" . nr. 78, din 10/22 aprilie 1887, şi nr. 96 din 2/14 mai 1 887).
72 Ibidem.
73 "Gazeta Transilvaniei" , nr. 1 19, din 2/14 iunie 1887.
7' "Gazeta Transilvaniei " , nr. 1 20 din 3/15 iunie 1887.
75 "Gazeta Transilvanei" , nr. 1 19, din 2/14 iunie 1887.
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In Braşov exista o dezvoltată industrie textilă, ca o valorificare a pro

duselor oierillo r din imprejurimi. Se făceau cergi, dimii, haine de stofă, de
lînă. Dar, din cauza războiului vamal, producţia postavuri[or din Braşov s-a

redus la mai puţin de un sfert. Din aceeaşi cauză au suferi t şi atelierele de
frînghii, care aveau de acum înainte de suportat concurenţa noilor atelier e
simillare apărute în Românila .
Aceeaşi soartă au avut-o şi unele mori din Braşov, c are au trebuit să
fie scoase la licitaţie. Capacitatea de producţie a morilor atrăgea, inainte de
războiul vamal, şi cerealele de provenienţă românească. De data aceasta,
însă, în urma apariţiei unei indus·tr ii de morărit în România, ele s-au [imi
tat la reco�tele medii obţinute pe

ogoarele din sud-estul

'Dransilvaniei .

Nici măcinarea pentru locuitorii altor localităţi din Transilv8lll i a nu s-a do
vedit o soluţie, întrucît cheltuieliile de transport fiind prea mari , intîmpi
nau concurenţa marilor mai perlecţionatl:e din zona Oradea - Arad. Urma
rea acestei situaţii a fost scăderea vertiginoasă a exportului de făină în Ro
mânia de la aproximativ 1 5 .000 q. în 1 886 la

49

q. în 1 8 8976• Din acelaşi

motiv a fost pusă în vînZJare prin l icitJaţi e o moară din Braşov, împreună cu

un teren de

292

m.p. pentru suma de 5050 fl77•

ID egală măsură au fost afectate Şi fabrici1e de spirt bra.şovene, ca["e

au suferit de pe urma reducerii COII1S idembHe a importului de porumb din

România, supus taxelor vamale extrem de mari . Acest import reprezenta
în 1 888 numai 7 la sută din valorile maxime atinse in

anul

1 88578• Din

acest motiv, fabricile de spirt ajungeau în stare de falliment, aşa cum s-a
intimplat cu fabrica de spirt cu povarnă de la Dnte de lîngă Braşov, a lui

Quittner, care a fost cumpărată la licitaţia din

17/29

februarie 1 888 de

oarecare Baruch din Tîrgul Mure.ş, C'U suma de 99.999 florini, j umătate

urn
din

cei 1 78.000 florini la care fusese evaluată79.

Nici industria lemnului nu a fost ocolită de consecinţele nefaste ale
războilll:lu i vamafl.. In iunie 1 886, expodul de cherestea a fost de zece ori
mai mic decît în aceeaşi lurnă a arnului precedent, pentru ca în următoarea

lună să scadă la zero80. Surplusul de material lemnos stocat în Transilvania a
făcut ca în 1 886 preţul articolelor de cherestea să scadă pe piaţa internă a
H. Mureşan, op. cit. p. 132.
"Gazeta Transilvaniei" , nr. 28, din 6/18 februarie 1890.
71> H. Mureşan, op. cit. , p. 130.
79 "Gazeta Transilvanei" , nr. 37, din 19 februarie/2 martie 1888, p. 2.
80 N.G.V. Gologan, op. cit., p. 101 ; H. Mureşan, op. cit., p. 137.
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Transilvaniei la 50 la sută81. Spre exemplificare, in primii ani ai războiul ui
vamal preţul la metrul cub de brad a scăzut de la 1 3-14 florini la 7-8 flo-
rini pe piaţa Braşovului, iar cel de stejar de la 28 La 1 6 florini82• Scăzînd acti

vitatea forestieră, utilajele de prelucrare a lemnului au început să fie puse la
licitaţie. Prin luna mai 1 887 Societatea "Albina" vindea celui care dădea
mai mult fierăstrău! său acţionat cu abur şi care se afla instalat lîngă gara
Bal\tolomeu83• De asemenea, în primele două săptămîni ale anului

1 888

presa anunţa punerea in vinzare de către Oficiul forestier a revierului oră
şenesc din Crizbav şi circa 3 1 3 m.c. de copaci de stejar in picioare81.

Unui fost proprietar, G eorg Tiirk, i se scoteau la licitaţie fabrica de

hîrtie din Blumăna, la un preţ de 28 .000 florini,

7

căsuţe pentru lucrătorii

din j urul fabricii, 3 holde situate in faţa fabricii , la un preţ de 1 50 florini ,
o moară pentru mădnatul lemnull.ui, plasată in Timişu1l de Jos, la un preţ
de 5.000 florini, iail" pentru 1 .000 de :filorini a

fost vîndută o piuă ce se afla

lîngă moară. Şi licitaţia ce s-a făcut asupra casei lui Zaharia Sava, cu

o

grădină mClll"e in stf!ada C ăldărarilor nr. 52 1 , se inscrie in rindul falimente
lor care erau la ordinea zilei85. ln stare falimentară se afla şi

fabrica de

celUiloză din Braşov, care, încă din prirnu1l său an de fabricaţie avea un bi

lanţ deficitar cu 82.955 florini86•

Printre societăţile industriail.e care s--au prăbuşit a fost şi aceea

a cis

marilor braşoveni, care a hotărît autodizolvarea şi împărţirea intre mem
brii e i 'a fondurilor, fiecăruia revenindu-i cite 50 de florini87 • Această hotă

rîre a fost urmată de altele similare, cum ar fi desfacerea depozituil.ui prin

cipal de ghete şi pălării din strada Vămii nr. 2 din Braşov, aparţinînd fa
bricantuil.ui E. Schwarze, la un preţ cu 50

la sută mai mic decît ce!l de fa

bri caţie88. Situaţia acestui fabricant nu era atit de disperată, pentru că el

mai avea un depozit in Braşov, ca filiail.ă a celui pe care il avea la Mă
ding89. Produsele acestui fabricant mai făceau încă concurenţă a1tor de
pozite, cum a fost cel al lu i I. Sabadeanu, din strada Căldăl'larilor nr. 485,

care a pmcedat şi el la o reducere cu 20, eventual 30 la sută a preţurilor

la mărfurile sale90•

81 N.G.V. Gologn, op. cit.,
82 H. Mureşan, op. cit . , p. 120.
83 ,.Gazeta Transilvaniei" , nr. ll2, din 23 mai /4 iunie 1887.
1!4
Gazeta Transilvaniei" , nr. 6 din 12 ianuarie 1888.
85 Ibidem.
86 ,.Gazeta Transilvaniei" , nr. 277, din 12/24 decembrie 1890.
87 .,Gazeta Transilvaniei" . XLIX nr. 133/27 iunie 1886.
88 "Gazeta Transilvaniei" , nr. 69, din 24 martie/5 aprilie 1890.
89 ,,Gazeta Transilvaniei" , nr. 7 1 , din 28 martie 1 9 aprilie 1890.
90 ,.Gazeta Transilvaniei" , nr. 75, din 1/13 aprilie 1890.
••

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

RA;!:BOH]L VAMAL

ŞI

ECONOMIA

BRAŞOVEANA

(1886-1881)

177

Fabricantul A. Gans anunţa că "din cauza relelor afaceri şi exportul\J.i
sl<ab" îşi desfăcea intregul său depozit de 3.000 de duzini de şaluri, pen�
tru a

le vinde la orice preţ, nuntai să.,-şi acopere cheltl,lielile efect41aite pen

tru lină brută91.

Fun.ar:uil Loy din B11aŞOV, oare pînă la izbucnirea r�boiului vamal lu

cra cu calfe şi servitori, plîngea într-Q zi

pe praguil

casei sale pe ca,re o

vînduse ; în UT'Illa inchiderii graniţelor vamale fusese nevoit să-şi înceteze

1ucru1, să-şi concedieze lucrătorii pentru a se

cimitirului săsesc92.

muta la fiuJ. său, groparul

Faptul că pînă in 1888 in Braşov au fost cele mai multe falimente din

întreaga perioadă a războiului

vamal, s-a

datorat epuizării pînă la

�l

moment a resurselor acumula t e in vremuri mai bune. In acel an a failimen

tat lipscanul Sam Szentiv.ânyi din Bf'aşov93, iar la 22 octombrie 1 8 88 era
SUJPW>ă unei lici·t aţii în pi�ţ.a mare prăvălia "Kovasnai et Keresztesy", oare

5-'B vîndut la jumătate din preţul ei9".

A fost pus în vînzare chiar şi mobi

lierul prăvăliei, iar locuinţele celor doi proprietari au avut acee �� i soartă95•

Curilnd i-a venit ri·ndull şi Societăţii pe acţilllni a rafiinălriei de petrol

din Braşov. Fondată printr-o adunare generală a coacţionarilor la 22 sep.,.
tembrie 1 887, ea avusese un capital iniţial de 400.000 florini, împărţi.t pe

2.000 de acţiuni.

Cu

toată modestia intreprinzătorill.o r de a-i asigura o func

ţionare de probă pe cinci anr16, rafinăria a lucrat, din cauza războiului

vamal, cu un deficit de 30.000 florini de-a lungul intreg1J,lui an 1 88997 , dată
după care a fos t "înghiţită" de rafin�ri1a din Fiume. Dar sfîrşitul anului

1 890 a insernnart; şi sfîtrşitull existenţei acestei rafinării, întMJ.cit î:n ziua de
1 8/30 noiembrie 1890 a luat foc, pricinuind o

florini 98 •

ail.rtă pagubă

de 30.000

de

�alimen�e au cuprins şi domeniU'! păstorirtului. Din cele 57--00 de

t tmne �u 22 0 .000 de oi şi numeroase cirezi de vite şi herghelii de cai, cîte
existaseră in Bram., la

1888,

nu mai rămăseseră d.ecit 6_.:._7 turml'! mici, cu

weo 8-1 0.000 de oi. Hergheliile de cai s-au stins

in întregime, iar w creş-

91 ,,Gazeta Transilvaniei" , XLIX, nr. 252, din 9/21 noiembrie 1 886, p. 4.
92 ,,Gazeta TraRsilvaniei" , XLIX, nr. 140, din 23 i�nie/5 iulie 1886, p. 2.
93 "Gazeta Transilvaniei" , LI, nr. 6, din 12 ianuarie 1888.

94 Din cei 46.507 fl. şi 23 cr., cit costa, magazinul s-a vindut numai cu 24.791 fl.
şi 03 cr. ("Gazeta Transilvaniei" , LI, nr. 212, din 27 septembrie/9 octombrie 1888) .
95 Mobilierul in intregime s-a vindut cu 1306 fl. şi 95 cr. ("Gazeta Transilvaniei" .
LI, nr. 212, din 27 septembrie/9 octombrie 1888) .
9!i "Gazeta Transilvantei" , nr. 203, din 17/�9 septembrie 1887.
97 "G iilzeta Transilva,nie�" , LIII, nr. J29, din 3� Înai/�2 iunie 1890.
1890.
98 "Gazeta Tra,nsilva,niei" , LIU, pr. �60, <Un �o nQiţrp.\;>rie/2 decembrie
12
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terea vitelor pe păşunile din România se mai ocupa doar un brănean99• Din
ares t motiv şi arendarea

păşunilor se făcea anevoios. Pînă in august 1 888

s-au arendat pe timp de şase ani păşrmile orăşeneşti şi din suburbii, însu

mînd doar 4 1 74 florini. Luat e la un loc, păşunhle alodiale din Săcele, Bran
şi Zărneşti au fost arendate pe acelaşi timp de şase ani doar la un preţ to

tal de 7 .560 florini 100•

Migraţia foamei
Imaginea Braşovului şi a locaJităţilor din jur arăta că oamenii trecu
seră de la

traiul

din

,puţin

la

traiul

din n imic.

Dările

şi impozitele

erau restante în măsură din ce în ce mai mare 101• Pe s trăzile Braşovului
puteau fi văzuţi copii hoinari, împotriva cărora poliţia ameninţa cu amen
dare-a părinţilor102• Totuşi acest flagel nu putea fi înlăturat, atîta timp cît
carnea se scumpise de la 25 cr. kilogramul în 1 886, la

34

cr. in 1 887103•

atita timp dt părinţii copii.J.or nu aveau unde munci. Zadarnic unii soriau
în garze:te despre necesitatea ca românii să înveţe o meserie, îndemnindu-i
să lucreze mai ales în industria mare104, din moment ce şi cele mari şi cele
mici se nălroiau.

Pe de aJltă parte proiectul de buget pentru anull 1 888, dat publidtă

ţii, prevedea un deficit între capitdlele "venitmi" ş i "cheltuieli" de 4 7 . 1 5 8

fii.. ş i 75

or . , sumă 'ce u rma a f i aroperi1tă prilll "aruncuri", adică dări su

plimentare105 . Sărăcia se simţea la ea acasă atît la sate, cit şi la oraşe. Ea

se accentua şi prin frecvenţa mare a i nce<ndiilor, Clalre izbucneau în pro

porţie de masă. In localitatea Voila, de pildă, a izbucnit la 20 august un
incendiu, care, întreţinut de vint, a mistuit pînă lla sol casele a 60 de fa99 "Gazeta Transilvaniei" , LI. nr. 77, din 7/19 aprilie 1888, p. 2-3.
100 "Gazeta Transilvaniei" , LI, nr. 175, din 10/22 august 1 888.
10 1 Pe luna iulie 1887 dările directe s-au plătit cu 3.285 fl. şi 58,5 cr. mai puţin
decît în luna precedentă. Comparativ cu anul 1886, pînă în luna august 1887 s-au plă
tit cu 8.624 fl. şi 1,5 cr, mai puţin ("Gazeta Transilvaniei" , L, nr. 174, din 9/21 au
gust, 1887).
102 " Gazeta Transilvaniei" , L, nr. 1 75, din 1 1 /23 august 1887.
10J " Gazeta Transilvaniei" , L, nr. 225, din 13/25 octombrie 1887.
10'. "Meseriaşul Român" , Il, nr. 24, din 1 5/27 decembrie 1887, p. 154.
105 Veniturile aveau să fie de 467.857 fl. şi 51 cr., dar spezele aveau să fie de
420.698 fl. şi 76 cr. Deficitul de 47.158 fi. şi 75 cr. urma să fie acoperit printr-un
arunc total de 25 la sută de fiecare locuitor al Braşovului. Astfel, un arunc de 3,5
la sută la darea de casă şi chirie, unul de 2,4 la sută la darea generală, directă (aces
tea pentru acoperirea sumei de 10,708 fl. şi 3 cr. în fondul spitalelor armatei) un
arunc de 3,5 la sută la darea directă, pentru acoperirea sumei necesare fondului de
intimpinare a cheltuielilor pentru oficiul central 1888-1891 şi un arunc de 3/10 la
sută la darea directă generală pentru îngrijirea bolnavilor. ("Gazeta Transilvaniei" .
L, nr. 209 şi 230 din 24 septembrie şi 20 octombrie/] noiembrie 1887) .
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case106• Un

incendiu

produs în toamna anului 1 887 la Hărman, unde au ars

55

similar

s-a

de case cu şuri

şi grajduri, paguba ridicîndu-se la suma de 4000 fl. 107• Aceste calamităţi
erau cu atilt mai greu resimţite, cu eîlt

e

le

se produceau în prag de iarnă.

Deja prima zăpadă căzuse la începutul lunii octombrie 1 88 7 108• In aceste
condiţii, cind nu se întrezărr'ea nici o perspectivă pentru închei erea unei

noi convenţii vamale, o bnnă parte a locuitori.ll.o r Braşovului şi din împre
jurimi au inceput să emigreze. Cu forme

legale

sau

fără

ele, oamenii

treceau munţii în România, efootuînd nn adevălrat transpJ.ant de sărăcie.

Exis ta şi înainte obiceiul ca locuitorii din ţinlll turiil.e mărginaşe ale 'Th"an

silvaniei să plece în .România, de unde să se întoarcă după un timp cu un

c4;tig minim, oa să poată plăti dările. Ordinea in care s�au produs aceste
emigrări a respectat pe aceea a falimentelor. Incă din mai-iunie 1 886 pos

tăvarii, cizmarii şi tîmplarii au început a-şi

face bagajele. Alarmată de

situaţie, Oamera de comerţ şi indus!trie din Braşov informa Ministerul

pentru agricultură, industrie şi comerţ, că pînă l:a 8 iunie 1 886 alU soli

citat paşapoarte 40 de meseriaşi braşoveni109• Consecinţa ,a fost că guver
nul au:stro-unglar

paşapoartelor

a ÎlllcepUit să pună tot mai mtillte piedici în obţinerea

celor care voiau să plece. De exemplu, pentru

obţinerea

unui astfel de document doritorii trebuiau să p[ăltească dările pe doi ani

înadnte. Şi chiar dacă erau gata să se achite de această olll igaţie, erau ţi

nuţi zile întregi pe la ghişe e şi birouri pînă ce li se elibera paşaportu1. De

muate ori erau respinşi in mod nejustificat, arbitrar. De acee a mulţi emi
grau fără paşapoarte.

O caracteristică a emigrălrilor din această perioadă a fost aJCeea că

lucră!torii şi industriaşii braşoveni îşi lwau cu ei şi utilaj ele. PJ.ecau sodaJii

şi meşterii, plecau fabricanţii de postav din Braşov, indiferent de naţio
naHtate. Printre ei au fost Leopold Ludvig, proprietarul fabricii de :flla

nele şi postav din Braşov, care şi-a mutat intreprinderea în Bucureşti110,

Ioan Schănauer, fabricant de frînghii 9-im Braşov,

care a reuşit să�i mute

fabrica la Buzău111, un fabricant din Braşov, a instalat o fabrică de pro
duse din cînepă in Focşani112. Alţi fabrilc anţi113 de postavuri s-au instalat
106 "Gazeta Transilvaniei" , L, nr. 175, din 1 1 /23 august 1887.
107 "Gazeta Transilvaniei" , L, nr. 230, din 20 octombrie/1 noiembrie 1887.
108 Gazeta Transilvaniei", L, nr. 221 , din B / 20 octombrie 1 887.
"
109 H. Mureşan, op. cit., p. 1 18.
110 ,.Gazeta Transilvaniei" , XLIX, nr. 156, din 13/25 iulie 1886, P. 2.
11 1 ,.Gazeta Transilvaniei " , XLIX, nr. 157, din 14/26 iulie 1886, p. 2. Fabrica
urma să aibă pentru început 30 de lucrători.
112 , ,Gazeta Transilvaniei " , XLIX, nr. 154, din 1 1!23 iulie 1886, p. 3.
12'
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la Azuga . Mull.ţi ţesători braşoveni

plecau să lucreze tocmai la Varna în

Bulgaria, unde luase fiinţă o fabrică

de

postJavuri

de

Braşovm,

iar

la

Brăila a luat fiinţă o fabrică de porţelan115•
Aceste masive refugieri în România ale ind ust riaşilor braşoveni au

fost in mod oollSitant Î!ncurajate de guvernul român. De pi ld ă, altulnci cind

Le�ld Ludvig s--a mutat cu îilltreprinderea lui la Bucureşti, a primit un
teren de 994 m . p. contra a 5.000 lei, fiind obligat să respecte un elle condi
ţii, cum ar fi :

- COtns1lruirea unei fabrici de

ţesă!turi

dilll lînă, cu cel puţin 50 de

lucrători români pe zi, în termen de un an ;

- :suma, reprezentind vailoarea terenului cumpărat, să o
seze in patru ralte

anuaile.

Desigur, fabrica lui Leopold Ludvig fusese

una din

ramb ur

cele mai

mari

di:n Braşov, de aceea mutarea ei în România a avut o mare inffiuenţă şi

asupra altor industriaşi. Un exempLu 1-au constituit fraţii Hornung din
Oodllea, fabri canţi de scaune din

t,restie

de mare. Ei obişnuiau să-şi pla

seze întreaga producţi e (1.200-1 .400 scaune lunar) în România. Dar pen
tru că

materia primă le -a fost considerabil diminuată, ei s�au gîndit să

emigreze în România împreună cu 50-60 din lucrătorii lor calificaţi116,
reducindu-şi producţia in Braşov la jumătate117• Pînă la sfîrşitul lunii mai,

emigraseră din Tohanul Vech i 274 oameni118 • Desigur, au emigrat şi du
pă această dată, şi nu numai marii industriaşi.

In faţa ati•tor p ierderi guvernull. austro-ungar nu putea să rămînă in

diferent. Semnalul de alarmă l-a dat ziarul "Pester Lloyd", care scria că

"dacă pînă acum emigrarea era de nattLTă extensivă, incepe acum a lua

un caracter intensiv. MW.ţi industriaşi inteligenţi şi sililtori, ba chiar un

num ăr de intreprinderi mai mari au inceput a-şi străm uta meseria in Ro

mânia şi d eoarece guvemul român ii sprijină energic, aceSte încercări au
avut p'ină acum succese foarte seducătoare"1 19.

Din Braşov au mai piecat spre România meşteri ca bUJtnarul (put i

narul) Csalotzky, care şi-a cumpărat acolo o pădure, guvernul român pu113 H. Mureşan, op. cit., P. 137. Peter Schaaser şi Wil.helm Rhein. La 5 ianuarie
1887 Uniunea comercianţilor şi industriaşilor din Braşov se plîngea că iniţiativa lor
ar putea fi urmată de alţi industriaşi, de aceea, cereau să li se refuze paşapoartele.
1H Ibidem, p. 121.
115 "Gazeta Transilvaniei" , XLIX, nr. 165, din 24 iulie/5 august 1886, p. 3.
116 "Gazeta Transilvaniei" . L, nr. 1 43, din 2/14 iulie 1887, p. 2 .
117 N. G. V. Gologan, op. cit., p. 98.
118 "Gazeta Transilvaniei" , L, nr. 108, din 17129 iunie 1887, p. 2 .
1 19 . ,Gazeta Transilvaniei" , XLIX, nr. 1 17, din 27 mai/8 iunie 1886.
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nindu-i la dispoziţie un tren pentru a-şi transporta lemnele. Papucarul
Batic George a emigtrat în Bulgaria, iar

in

România au mai p!ecat funarii

Klein Hugo şi Samuel Fri.tz, împreună cu 8 lucrători. Din această ramură
au plecat atit de mullţ i, încît in vara anului 1 887, abia dacă mai rămăse
seră 4-5 meşteri funarP20•

Numeroase au fost şi emigrările din mediul ruraJ . Numai in satele

din jurua Braşovtlll ui emigrările au pricinuit o vizibilă scădere a popu
laţiei. Aici, intre anii 1 880- 1 890, populaţia a scăzut cu 4,6 la sută, adică
de la 21 .783 locuitori la 20.766 locuitori121•
Elste interesant de remarcat că pînă şi emigrărill e aveau

un pronun

ţat caracter de dlla:s ă . I n timp ce industriaşii braşoven i au reuşit să-şi mu
te fabricile in România, continuind să ducă şi acolo o viaţă îndestulată,
cei'llalţ i, simp1i meşteri, abia dacă îşi puteau agonisi

banii.

de

drum. In

aceşti ani gările erau inţesart:e de emigmnţi proveniţi din pături�e sociale
mai modeste ; zeci de ţărani dormearu de-a dreptua pe cimentul săll i lor de

aşteptare, pînă cînd aveau să vină vagoanele de marfă care să-i ducă i·n
lume. Dintre cei ca•re plecau, mulţi trimiteau pe ascuns paşapoartele îna
poi, prin in1lermediull unor cunoştinţe, sau chiar prin

poştă,

penrtru

ca,

sdhimbînd numele şi data, să poată emigra şi alţii cu ele. I n fa�a acestor
masive emigrări, guvernull austro-ungar a luat mă:suri severe. Toalte in
stituţii�e de

comunicaţi e

aveau ordin "să

supravegheze cît se poate de

strict mişcarea de emigraţie şi să împiedice, prin toate mij�oacele posibile,
darea de bilete de călătorie emigranţilor" 122•

Comerţul clandestin
Dar mulţi dintre locuitorii Bra-şovului şi din imprejurimi nu se pu
teau despărţi de mica lor gospodărie, fapt pentru

care •recurgeau la

un

oomerţ clandestin, trecind sau aducind peste graniţă diferite mărfUTi. Prin
aceasta se manifesta o

necesitate

c81I"e avea putere de lege în viaţa locui

tori[or din zona limiltrofă a fostUilui imperiu austro-UJngar . Era necesita

tea menţinerii legăturilor vptale dint�e românii de la nord şi sud de Car

paţi. Adeseo ri ei riscau rigorille aspre ale legilor

vamale, practicind

1:!0 "Gazeta Transilvaniei" ,

un

L, nr. 143, din 2/14 iulie 1887, p. 2.
121 Carol Gi:illner, Consecinţele convenţiiloT dintTe AustTo-UngaTia şi România,
in "Studii" , 2/1968, p. 334.
122 "Gazeta Transilvaniei" , nr. 68, din 27 martie/8 aprilie 1888.
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comerţ ilicit din punctul de vedere al autorităţilor. Impotriva celor care
practicau comerţul clandestin cu locuitorii din România,
emis legi deosebit de aspre 123•

autorităţile

au

Ampiloarea acestOII' practici era aiproape proporţională cu diminuarea

volumuJI.u i de mărfud exportate sau importate legal. Era şi firesc ca în

Braşov, unde in anii 1 887-1 888 importul de carne din România scăzuse
la zero de la cele 1 0 . 1 25 quintale aduse in anul 1 885

ternică cerere pe piaţă la

121i

,

să se creeze o pu

81Cest produs. De aici şi amplificarea pi1actid

lor comerciale hlidte.

Dintre zecHe de cazuri de contrabandă pe care le semnala presa,

unul a fost Dwnittru Dobrotă din Poiana, oare încă din primul an de răz

boi vamal a fost prins de autorităţi cu un porc cumpărat din România.
Desigur, marfa i�a fost confiscată125• In acest stil abuziv acţionau autori

tăţiJe Vlamale oric1nd credeau de cuviinţă, confiscind "pentru orice even
tualitate"

bunurille care erau bănuite a fi

de

provenienţă

românească.

Astfel, 1a 1 5 octombrie 1887 au fost seohestraţi 68 de porci despre care
se băJnuia că ar fi fost cumpăraţi în România de locuitorii din Poiana-Si

biu. După un "arest" de 1 0 zile, porcii au constituit obiectul unei licitaţii 126

La fe<l au procedat autori·tăţile şi la inceputul lunii octombri e 1 888, cind

au fost descoperiţi 5 locuitori din Braşov, care au vrut să treacă frontiera

cu 1 7 0 kg . de piele brută. După cum arăta presa vremii, era al 34-lea caz
de contrabandă sesizat de autorităţi in acel an 127 •
Cu toate

că impollriVIa acestui comerţ clandestin graniţele ausbro

ungare dinspre România au fost puternic întărite cu unităţi de grăniceri,
dar şi cu patrule finandar.e înarmate, n umite "finanţi" , numeroşi locui
tori din Braşov şi de prin satele de graniţă duceau mărfuri pe poteci nu
mai de ei ştiute. De aceea, finanţii au devenit deosebit de atenţi şi î.ndîr
jiţi împotriva ceilor care, in pofida măsurilor luate, scăpau de sub con1tro

luU lor. Ei confiscau orice marfă şi chiar aveau dreptul să-i impuşte pe
cei care nu ar fi răspuns la somaţia lor. Pe la inceputuU lunii august 1 887,

o astfel de patrulă a confiscat 20 de porci şi două perechi de boi, care au

123 "Gazeta Transilvaniei" , LI, nr. 285, din 29 decembrie 1888. ln Legea veteri
nară care urma să intre in funcţiune la 1 ianuarie 1889 se prevedea că cei care vînd,
cumpără sau transportă vite de la o localitate la alta, fără a purta la ei paşaport de
vite, vor fi pasibili de amendă pină la 100 florini. ln realitate amenda era însoţită de
abuzurile autorităţilor, care procedau la confiscări şi brutalităţi.
121 Bericht der Handels - und Gewerbe Kammer in Kronstadt, 1889, p. 40-50;
ibid. 1890, p. 34 ; H. Mureşan, op. cit. ; p. 1 35.
125 "Gazeta Transilvaniei" , XLIX, nr. 223, din 4/16 octombrie 1886.
1.26 "Gazeta Transilvaniei" , L, nr. 230, din 20 octombrie/! noiembrie 1887, p. 2.
127 "Gazeta Transilvaniei" , LI, nr. 218, din 4116 octombrie 1888, p. 3.
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fost aduşi din cealaltă parte

a graniţei128• Represaliile erau cu atit mai

dr�tice, cu cît practica oontrabaJI'ldei se generall i za. Un exemplu î\1. consti

tuie cazul unui grup de z;ece oameni, care in ziua de 29

iulie/10

august

1 887 trecea muntele Susai, indreptindu-se cu baloturi de lină şi piei spre

vama Predeiluş din România, căutînd să evite vama Şanţului, care se afila

pe teritorLul austro-ungar, faţă-n faţă cu cea românească. Pe muntele Ra
tivoi , la 1 km. şi j umăta�te de graniţă, cei zece au făcut un popas in pă
dure. Deodată s-au pomeni.t cu trei grăniceri unguri,

descărcind pe deasupra oapetelor lor dteva focuri

care

i-au

somat,

de armă. Oamenii au

lăsat marfa şi s-au împrăştiat care incotro. Cîţiva dintre ei au fost prinşi

totuşi, ş i forţaţi să culeagă marfa abandonată. Printre aceştia se afila ş i

proprietarul mărfii. El aproape că îi convinse pe grăniceri să-1 lase in pa

ce, susţinînd că şi aşa se indrepta spre vama românească din Predeluş ca
s-o inmineze comerciantului ce o cumpărase. Grănicerii au inceput să şo
văie, mai ales doi dintre ei. De acolo de unde se afla, Niţă Comăniceanu,
cumpărătorul mărfii, insista şi el in favoarea celor prinşi. Dar, cel de-al
treilea grănicer puse arma la ochi şi trase în el, omorindu-1 pe loc129· Bine
înţeles că marfa a fcst confiscată, iar oamenii daţi pe mîna poliţiei .
Şi locuitorul Ioan Budaşca din Moeciul de Jos (Bran) a fost împuş
cat de grănicerii vamatli. De altfel şicanele făcute de grăniceri se ţineau
lanţ. Numai pentru că şi-a adus vitele la adăpat pe frontieră, Nicolae
Oncioiu din Fundata a fost judecat şi condamnat

să plătească o amendă

florini. Dar pentru că nu avea de unde să-i procure, a fost nevoit

de 32

să-şi vîndă vitele şi o bucată de pămînt130 ceea ce, pentru acesta, consti

tuia o pagubă care Î!111trecea cu mUJlt prejudiciul invocat de autorităţi.

Munca braşovenilor ;scoasă la licitaţie
Parcurgînd diplomaţia celor două state in timpul conflictului vamal,

întîlneşti numeroase eforturi pentru reluarea tratativelor dintre România
şi Austro-Ungaria. Cu fiecare episod al acestei diJplomaţii speranţele bra
şovenilor renăşteau. Dar existau şi unii care judecau lucid evenimentele,
prin prisma unor legităţi obiective, economice şi nu după criterii de con
j unctură, ajungînd la concluzia că România parcurgea un proces irever
sibi[ de avint economic şi de cons01lidare a independenţei sale , iar războ
iul vamail e11a doar expresia contradicţiilor

inerente dintre

128

această ţară

"Gazeta Transilvaniei" , L. nr . 5/17 august 1 88 7. p. 1 .
129 "Gazeta Transilvaniei" , L , nr. 173, din 8/20 august 1 88 7, p . 1 .
130 "Gazeta Transilvaniei" , LI, nr. 256, din 2 0 noiembrie/2 decembrie 1 888 . p . 3.
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tate ridica fruntea la soare!le independenţei şi Austro-Ungaria, obişnuită
să domine statele mirci. Deşi in mesajUil tronului român din 27 noiembrie
1 887 se dăduseră asigurări di România eSII:e .an imată de cele mai bune in

tenţii faţă de Austro-Ungaria, presa btaşowană prevedea in mod realist

o

ptelungire a consecinţelor războiulu i vamaP31.
Dintre

nească,
in

k1;

e(ra

mărfurile

în

ciuda

cantităţ i
Azuga.

reduse,

Singurul

postavul

braşovene

preţului

lor

pentru
postav

Malirua.

Şi

că

mai

erau

ridicat,
erau

concurate

braşovean care
impotriva

cerute

pe

\postavul ,
nu

de

avea

acestui

piaţa

româ

flanellu rile,
cele
incă

articol,

deşi

fabricate
concurenţă

fabrica

de

postav din Azuga depunea eforturi ca să-I sooată de pe piaţa românească.

LenjeriiJe erau importate din Belgia şi Angftia, sfoara din Germania, i1ar

ghetele şi bocancii confecţionaţi

in Transiilvania au fost cu

de pe piaţa românească, pellltru că aici au apărut

totUil ex:duşi

numeroase

fabrici

de

încălţăminte. Numai vestitele "ţoale" şi pături braşovene se mai puteau
desface la sud de Carpaţi , dar şi fabricarea

lor

a fost inaugurată în Ro

mânia 132. In aceste condiţii, eforturile pe care le făceau organele de resort
braşovene pentru supravieţuirea economică erau impresionante. Cu toate
rezistenţele intimpinate la export, în ciuda diminuării potenţialului pro
ductiv datorat emigrărilor, Braşovul era

în

permanenţă

unde se iniţia cîte o acţiune de popuilar�zare şi

prezent

acolo

desfacere a mărfurilor.

Astfel, profesorii Gheorghe Moianu şi Candid Muşlle a şi-au e:xcpus la ex
poziţia cu vinzare de la Craiova de obiecte casnice

o

serie de produse bra

şovene, ambii căpătînd medalia de aur. Alţi doi braşoveni din Săcele, Io
sif Moll'oianu - elev all Şcolii de prelucmrea lemnului şi Ioan Popea, pro

ducător de lumînări de ceară au obţinUit la ac�i expoziţie medalia de

bronz13:l. Dar, la înapoiere, mărfurile nevîndute au fost vămuite la taxele

cele mai ridicate : 50-60 il. la 1 00 de kilograme13fo.

O expoziţie de industrie casnică a fost organizată şi la Braşov, de

Reuniunea săsească de femei din cercul Ţara Bîrsei, in sala de şedinţe a
Casei Sfatuluf135, iar la Expoziţia internaţional ă din Bruxelles fraţii H_? r
nung din Braşov au primit medalia de argint pentru cali-tatea mobi:leilor
13 1 Mesajul Tegal la deschideTea paTlamentului Tomân şi trotatele

comerciale

din 27 noiembrie 1887, în "Kronstădter Zeitung", nr. 281, din 3 decembrie 1887.
132 "Kronstădter Zeitung" , nr. 186, din 1 1 august 1888.
133 "Kronstădter Zeitung" , nr. 273 din 24 noiembrie 1887.
� "Gazeta Transilvaniei" , nr. 61, din 18/Je aprilie 1888.
136 "Gazeta Transilvaniei'' , nr. 86, din 17/28 aprilie 1 818.
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curbate din lemn. De asemenea. fabricanţii de salam M.
comp. şi Mutzig et Sl&ninek au fost medaliaţi cu bronz136•

Fleischer

et.

Desigur, aceste iniţiative şi acţiuni de popU!larizare a industriei bra
şovene aproape sufocată prin lipsa de legăW.ri cu România, au fost utile
şi lăudabi�e. dar ele n-au îmbunătăţit soarta meşterinor braşoveni care
şomau. Această ineficienţă se reflecta şi în situaţia fiscală a braşovenilor
pe primele trei luni ale anului 1 888. Astfel, la sfîrşitUil lunii martie locui
torii Braşovului erau debitaţi cu o restanţă de 1 1 .983 fl. şi 04 cr. 137• De
aceea, se impuneau alte măsuri, mai rentabifte pen1ru micii ş i marii pro
dudtori. Ele se desprindeau din aproape toate plîngerile şi petiţiile pe
care le adresau meşterii braşoven i prin Camera de comerţ şi industrie
sau prin intermediul deputaţilor, guvemuO.ui . Mai întîi cizmarii au fost
cei care s-au plins de situaţia lor disperată. Petiţia lor a fost trimisă mi
nistrului preşedinţe, care a avizart-o şi a expediat-o Camerei de comerţ şi
industrie din Braşov, pentru a face propuneri. La capătul acestui drum
al birocraţiei sdluţia propusă pentru mome01t a fost acordarea unor co
menzi pentru ministerul de război şi cel de honvezi 138• In acest scop, Ca
mera de comerţ din Braşov şi-a anunţat din timp participarea la con
cursul din 5 iulie 1 88 8 organizat în vederea selecţionării ce1or care să
confecţioneze uniforme pentru armată 139. Dar aceste comenzi erau încre
dinţate mai demult unor intreprinderi mari, fapt pentru care, concursul
emintit nu favoriza pe micii producăltori . După cum promitea subcomite
tul Comisiei pentru armată, care a fost însărcinat cu examinarea fumi
turiQor, micii producători abia irncepind cu 1 890-1891 vor căpăta astfel
de comenzP"0. Camera de comerţ, însă, exprima o altă opinie : ea anunţa
pe micii producători că va duce, incepind cu a dou:a j umătaJte a lunii iu
lie 1 888, negocieri ca astfel de comenzi să le fie şi lor acordate, urmînd
aa livrăa"ile să fi e făcute in perioada 1 septembrie 1 888 - 1 septembrie
1 889 H 1• Totuşi, aceste

promisiuni nu

ţineau de

foame, pentru că in .tot

oursul anulu i 1888 furniturile pentru armată au constituit doar un dezi
derat. Abia la 18 octombrie aveau să se desfăşOM'e negocieri, la care par136 "Gazeta Transilvaniei " , nr. 227, din 14/26 octombrie 1888.
1J7 Din datoria fiscală de 149.670 fl. şi 24,5 cr. cit revenea pe primele trei lunt

ale anului 1888, fuseseră plătiţi
nr. 72, din 1/13 aprilie 1888.
138 "Gazeta Transilvaniei" ,
1� "Gazeta Transilvaniei" ,
HO " Gazeta Transilvaniei " ,
tu "Gazeta Transilvaniei" ,

numai 137.687 fl . şi 20,5 cr. ,,Gazeta Transilvaniei" ,
nr.
nr.
nr.
nr.

45, din 27 februarie/Il martie 1 888 .
123, din 4/16 iunie 1888.
132. din 16/28 iunie 1888.
138, din .23 iunie/5 iulie 1888 .
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ticipa şi Camera de comerţ şi industrie din Braşov, în vederea acordării
unor comenzi de rufărie şi pantofi, necesare SpitaluJlui corpului aa 1 2 -lea

de armată din Sibiu142• De aceea, exprimînd

nemulţumirea micilor

pro

ducători, ziarul "Gazeta Traru;i'lvaniei" afirma că ,,cu cîte o mică livvare
ce se acordă industria.şiJor şi comer:cianţilor, rnîngîindu-i cu speranţa că

in viitor li se va face posibil a primi comenzi mai mari, ... nu mai merge " 113 •

Intr-adevăr, sistemul de a invita pe micii industriaşi braşoveni la

unele lidtaţii de ooncesionare a comenzilor milli tare semăna cu un fel de
pomană ocaziona!l.ă şi cu scoaterea la licitaţie �ntîmplatoare

a

forţei

de

muncă i nactivă a meşteşugarill or scăpătaţi. Astfel, pe măsură ce trebuin
ţele armatei austro-ungare ePau satisfăcute de diferitele firme, guvernul
recu['gea, pentru a da de lucru celor loviţi de războiul vamrul, la comenzi

mihtare pentru străinătate. Aşa s e eXIpll i că de ce Camera de comerţ d�n
Braşov era invitată ca să participe cu mostre la <licitaţia ce se va organiza
pentru acordarea unor comenzi militare din Bulgaria. Artico1ele solicitate

erau postav de difer�te culori, pînză, cisme şi material croit pentru încăl
ţăminte, corturi, ceşti pentru menaj , port�patroane,

curele

etc.

Ultimul

termen de predare a acestor mostre era data de 13/ 25 mai 1 889 1"". De alt
fea, cizmarii din Braşov, încă din luna

iWlie 1888 acceptaseră comanda

dată de armata bulgară de a confecţiona 4 .000 de perechi de cizme145• Ca
mera de comerţ şi industrie din Braşov a mai fost înştiinţată de o a1tă
licitaţi e publică pentru livrări de echipament necesar

armatei

bulgare,

care se referea la dotarea acesteia cu 54.000 m de postav gri închis, 1 0.000
m postav bleu,. 3.000 m post,av roşu, 26.000

m

p�nză, 144.000 m postav

simplu 1 0.000 kg. piele pentru t ocuri de revolvere şi de patroane, curele,
cingătoareH6. Oferte de mostre pentru echipament militar au mai fost ce
rute Camerei de comerţ şi industrie din Bt·aşov prin intermediul .Consu
latului general austro-ungar din Bulgaria şi la începutul anului 1890117,
astfel că foamea de lucru a meşteşugarilo� braşoveni pentru un timp a
fost potolită.
142 "Gazeta Transilvaniei" , nr. 20 1, din 13/25 septembrie 1888.

H3 ,.Gazeta Transilvaniei" , nr. 170, din 3/15 august 1888.

w, "Gazeta Transilvaniei" , nr. 192, din 1113 septembrie 1888.

HS " Kronstădter Zeitung" , din 20 iunie 1 888.
11i6 Livrări pentru armata bulgară, în ,.Kronstadter Zeitung" , nr. 58, din 2 mar

tie 1889.

H7 Armata bulgară se afla exact în perioada dotării sale militare, ca urmare a
împrumuturilor primite de la capitaliştii francezi şi germani. De aceea, ea avea ne
voie de imense cantităţi de furnituri. Pentru a cointeresa pe meşteşugarii braşoveni,
li se făcea cunoscut că ofertele pe care aveau să le prezinte se refereau la următoa
rele cantităţi de produse : 30.000 m pînzeturi pentru cămăşi, 500.000 m căptuşeli de
cămăşi, 80.000 m postav dur, 28.000 m pînză, 20.000 m postav verde închis, 80.000 m
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Paşi �pre destindere
După aproape doi ani de război vamal, î:n România au apărut nume
roase întreprinderi industriale, de mărimi şi profiJ.e diferirte. Ele consu

mau materie primă i ndigenă, dar tot mai mult cereau şi pe cea existentă
în Trnnsillvania. A continua în mod rigid pdlitica restricţiilor vamale la
toate produsele transiJvane, fără deosebire de natura lor, ar fi insem nat
să fie prejudicia/te tocmai interesele

intreprinderill or abia înfiinţate. De

aceea, se impunea în mod obiectiv ridicarea cu măsură a stăvilarului res
tricţiilor vamale, necesitate pe care au înţeles-o la t imp cercurile condu
cătoare din România. ln acest sens e destul de concludentă afirmaţi'a lui
P. S. Aurelian, principalul iniţiator al tarifului vamal autonom : "odată
industria întemeiată şi impurt:ernicită, t axele V'amale trebuiesc scăzute pînă
acolo în cît să .se poată stabili echilibrul intre producătorii naţioiilal i şi pro

ducătorii străini l'.S_ Pentru a nu dezvălui adevăratele intenţii

de

lărgire

a posibilităţilor de pătrundere doar a unor mărfuri transilvănene, minis

trul român pentru comerţ a emis al sfîrşitul lunii februarie

1 888 o cir

culară către toate camerele de comerţ din România, prin care le-a invitat
să-şi spună părerea in privinţa unei eventuale reînnoiri a convenţiei co

merciale şi vamale cu Austro-Ungaria 14!l. El prevedea că in acest fel cer
curile interesate din Transilvania vor interpreta gestul lui ca o intenţie a
guvernului român de a reinoi convenţia comercială şi vamală cu Austro
Ungari,a. Pentru întărirea acestei impresii, Ferekide, ministrul de externe

aJ României a comunicat contelui Goluchovski , ministrul Austro-Ungariei

la Bucureşti, că România doreşte reluarea tratativelor 150• Ca un argument

suplimentar, Titu Maiorescu şi-a anunţat plecarea la Viena în ziua de 1 5
ianuarie 188 9 15 1 •
Totuşi, anumite cercuri din Germania ş i din Aus:tro-Ungaria rămî
n eau neîncrezăltcare faţă de intenţiiJe exprimate de guvernul român. De
altfel ziarU!l "Neue Freie Presse" din Viena remarca pe bună dreptate că
"Nu �se poate presupune că guvernul român va reduce din proprie iniţia
tivă tarifu[ său vamall aurtonom - dînd astfel din mînă cel mai important
mijloc de comţensaţie pentru a obţine concesii în capitalul de vite . Nu se
poate presupune că România angaj îndu-se atit de puternic în producţia
postav de manta gri, 69.000 m perechi de talpă pentru cisme de piele, 15.000 pături
şi 19.000 perechi de cisme (,.Kronstădter Zeitung" , din 1 martie 1890).
HH P. S. Aurelian, Politica noastră vamală, Bucureşti, 1890, p. 64.
H!J .,Kronstădter Zeitung" , nr. 52, din 3 martie 1888.
150 "Kronstădter Zeitung" , nr. 57, din 8 martie 1888.
!51 "Gazeta Transilvaniei" , nr. 3, din 4/16 ianuarie 1889.

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

GH. ŞELARU

1 88

industriei sale prin vărni de protecţie evidente va abandona acest sistem
vamal152• Dacă ziarul vienez exprima realist imposibilitatea ca România
să acţioneze împotriva propriiO.or ei interese, totuşi eil nu observa că noua
OTientare a statului român era pentru a proteja întreprinderile industriale

recent apărute. Austria vedea î·n Români1a tot statul

eminamente

ag•rar de

altădată şi avea în vedere reluarea legăturiJor de la vechii parametrii econo
mici. Judecînd astfel lucrurile, atitudinea Românie i era aparent contra
dictorie, dar în realitate ea reffiecta noiile schimbări survenite în dezvOilta
rea sa economică.

Noua poziţie a României nu se putea să nu fie resimţită şi de eco

nomia braşoveană. Indiferent de raţiunile politice care stăteau la baza
micşorării tarifelor vamale la anumite articole, industriaşii braşoveni p ri
veau cu bucurie creşterea vdlumu�ui de mărfuri exportate în România.
Dacă in

1 888

2.644 . 1 4 3 fl.,

braşovenii

in

exportau

următorul an ei

au

in

România

exportat

mărfuri in valoare de

mărfuri

în

valoare

de

2 . 704.482. fl. 1'>3. Dar mai concludente sînt cifrele exportului braşovean in
Birlad, redat in tabelul de mai jos

IM .

-

Anii
Articole de "braşovenii"
Funii şi frînghii
Cămăşi, bocanci şi basmale din Braşov

1

1887
1 1 . 410 kg.
9.431 kg.
299 kg.

1

1 888
63.304 kg.
1 9.563 kg.
16.372 kg.

Continuau, însă, să se manifeste aceleaşi consecinţe aJl.e războiului
vamail asupra economiei braşovene, pentru că debuşee!le in România erau
puţine, costisitoare şi nega.rantate .

AnUil

1 888 era anul cu nivelul aproape

cel mai scăzut la export. Mărfuri transilvane ca zahăr, făină, articole
de cherestea , lignit, funii, îmbrăcăminte, incMţăminte, saci, pluguri, stofe
din lină, fie că erau cu totuil, fie in cea mai mare parte oprite de a intra

în

România. Dar nid mărfuri româneşti vi.tal necesare economiei braşo 

v.ene, ca : grîu, secară, ovăz, oi, cai, piei brute, oase, copirre, vinuri, porci,
bovine, lină, nu pătrundeau la nord de Carpaţi decit prin contrabandăt55.

Tot atit de sumbră pentru braşoveni era şi situaţia lor din anuil 1 889 ca
I13Cterizată printr-o industrie paraO.izată, prin emigrări în România, prin

152 România şi AustTia, in Neue Freie Presse" , reluat de "Kronstădter Zei
tung" , nr. 9, din 11 ianuarie 1 889.
153 H. Mureşan, op, cit., p. 127.
din 18 aprilie 1889.
1!it, Raportul viceconsulului austro-ungar din Bîrlad, în "Kronstădter Zeitung" ,
155 "Brass6" , din 20 iulie 1 889.
•.
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continuă pauperizare100. De aceea guvernul maghiar nu avea altceva de
,

făcut decît să spere in promisiunile mai mult sau mai puţin sigure pe
care i le făcea statuJl. român. In consecinţă, el a trimis Ministerului de ex

terne all României a propune re prin care se cerea ca Aus tro Ungari ei să-i
-

fie acordată clauza naţiunii celei mai t!avorizate pînă în 1 892, cînd expi.Jra
convenţia cu Olanda, cea mai tîrzie convenţie pe care o avea România cu
vreun ail.t stat. In schimb, guvernul austro-ungar promitea scutirea de taxe

a grlnelor româneşti 157.

Prin nefo rm ula rea niciunui răspUJn.S din partea Român i e i

,

schimbul

de pălreri nu a fost întrerupt, aşa că guvernul maghiar a continuat să in

siste, trimiţînd doi miniştri la Sinaia pentru n eg ocier i pre lim inare 158 Ei
•

au trecut şi pe la Braşov, unde au semănat cu dărnicie speranţe şi opti

mism . In a<:eastă atmosferă Caanera de comerţ şi industrie d1n Braşov a

convocat o şedi nţ ă în care s-a ales o deleg aţi e pentru a p articipa la Confe
rinţa tuturor camerelor de comerţ şi industrie. Cu acest prillej , delegaţia

braşoveană a fost instruită pentru a exprima opinia Braşovull ui

asupca

vii toarei poditici V1amale şi în s peci all pentru a insista in favoarea reluării

tratativelor comerciale şi vamale cu România t:>9• La acestea s-a mai adău

gat vestea încuraj atoare prin care guvernul român a reziliat toate con
venţiil e vamale şi comerdail.e care expiră cu dalta de 1 martie 1 89 1 , hotă
rind să reinceapă negocierile cu toate statele, i nclusiv cu cele cu caJre nu

există convenţiuni 160, deci şi cu Austro-Ungaria. In aceslt scop, încă de la

sfîrşit'Uil amlll ui 1 889 guvernul român a coilSititui t o comisi'e de revizuire a

tarifu�ui vaanal. Ea a fost însărcinată să intocme81Scă un raport, pe baza

căruia să se negociez e cu Austro-Ungaria in vederea încheierii noii con
venţii161 . Un pr im raport a fost inaintat guvernului, prin care se pleda in
favoarea renunţării la sistemui vamal protecţionist pentru încălţăminte,

piele, frînghii şi sălpunuri, cu menţinerea protecţiei vamalle la 10 articole

din industria legată de agricultură (mori, spirt şi zah ăr) 162 . Pentru defini

tivarea noului tarif, care urma să fie autonom şi n u protecţionist, comi-

1.56 RapOTtul Camerei de comerţ şi industrie din Braşov pe anul 1 889, în , ,Kron
sUidter Zeitung" , din 6 iunie 1890.
157 "Gazeta Transilvaniei" , nr. 104, din 9/21 mai 1889.
158 Călătoria miniştrilor Baross şi Weckerle in Romcinim, tn "Brass6" , din 27
iulie 1889.
159 "Kronstădter Zeitung", nr. 233, din 28 septembrie 1 889.
160 Ştiri politica-economice din Romdnia, in "Kronstădter Zeitung" din 1 mar
tie 1890.
161 "Gazeta Transilvaniei" , nr. 29, din 7/19 februarie 1890.

162 Războiul vamal, reînoiree& trate&tului romdn, în , ,Pester
"Kronstii.dter Zeitung" , nr. 78, din 7 aprilie 1890.
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sia s-a mai întrunit la sfîrşitul

lunii

septembrie192 la 1 8/30

noiembrie

1 890 16-'t şi in urma recomandărilor ei, guvernul Lahovari a hotărît ca noul
tarif să intre în vigoare la 10 iulie 1 89 1 165, prevăzut cu vămi protecţi0111i ste
numai pentru piei, lemne obişnuite, ţesăltUJri, spirt

şi făină iar pentru

celelallt e mărfuri taxele vama[le să nu se ridice în medie peste
8-1 0 la sută166•

cifra de

In aceşti termeni a fost definitivat n{)fU[ tarrif pe care Camera şi Se
natul României 1-au aprobat cu începere din 1 1 iU!lie 1 8 9 1 . P.rin litera sa,
toate ţările urmau a fi supuse la aceeaşi taxă vamal ă 167.
In faţa atîtor dovezi de bunăvoinţă din partea guvernuD.ui român,
milnilstliUil

ungar

de

comerţ

a

trimis

tuturor

camerelor

de

comerţ

şi industrie din regat, deci şi celei din Braşov, dte o circulară prri n care
[e făcea cunoscut că, întrucît noul tarif genera[l românesc va supun e pro
dusele Austro-Ungariei aceluiaşi regim cu al ailtor state, şi Austro-Unga
ria, din partea ei, V'a desfiinţa toa<te măsurHe excepţionaile de care erau

lovite produsele româneşti 168, Intr-adevăr, guvernul austro-ungar a emis

trei ordine mini:steria:le, care marcau legiferarea hotărîrii ei de a pune
capăt războiului vamall .

- Primul ordin s-a referit la înlăturarea taxelor vamale de război
la care au fos t supuse mărfurHe de provenienţă română. Astfel, produsele
româneşti vor suferi acelaşi regim v.amal ca cele ale ail.tor state intrate pe

teritoriul vamal austro-ungar.

- Al doilea ordin s-a referit la casarea dispoziţiilor prin care s-a
oprit la

22

mai 1 88 6 tranzitul de porci, oi, capre şi de miei din România

prin Ungaria.

- Al treilea ordin prevedea libertatea importului şi exportului ver
deţurilor, plantelor şi 'fruotelor. Au mai fost ridicate toate taxele vamale
diferenţiale care loveau produsele 'româneşti. Astfel, comerţu� de făină al
'

morilor din Ungaria cu România urma să fie scutit de vamă 169 .
Plrin 'aceasta războiul yamall a luat sfîrşit

'în mod oficial, eveniment

inaugurat de primul transport de porci adus din România în Ungaria la
10/22 iulie 1 8 9 1 pe la Vîrciorova 170. In acelaşi timp comerţul braşovean a
163 "Kronstădter Zeitung" , din 20 iulie 1890.
16� "Gazeta Transilvaniei" , nr. 263, din 24 noiembrie/6 decembrie 1890.
165 ,,Gazeta Transilvaniei" , nr. 23, din 29 i anuarie/10 februarie 1 891.

166 "Gazeta Transilvaniei" ,
167 "Gazeta Transilvaniei" ,
168 "Gazeta Transilvaniei " ,
169 "Gazeta Transilvaniei" .
170 "Gazeta Transilvaniei" ,

nr.
nr.
nr .
nr.
nr.

36, din 1 5/27 februarie 1 891.
144, din 30 iunie/12 iulie 1891.
1 17, din 25 mai/6 iunie 1891.
1 53, din 1 1 /23 august 1891.
158, din 17/29 iulie 1891.
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început să prindă viaţă ca un organism căruia i s-a inoc ulat singe ,proaspăt.

Din Braşo v se bucura de taxe reduse, la trecerea lor în România, un număr
de 29 al"lticole , iar 7 articole ernu COITliPlet scutite de vamă 17 1 .
•

•

•

Conflictul căruia i-a căzut victimă or aşul Braşov cu imprej urri mile
al crizei in c are intrase capitalismul la sfîrşitul
veacului trecut. Această criză se manifesta in mod frecvent prin aceste di
fe rende, astfel că in ocelaşi timp in car.e România se afll a in război vamal
sale a fast doar un aspect

cu Austro-Ungaria, relaţii de acellaşi gen erau in

aceaJStă perioadă între

Italia şi Franţa ş i parţial intre Italia şi Elveţia172 • Provocat de Austro-Un

garia, războiul vamall s-a terminat cu rezultate conrtJrarii cellor sconllate de

Sltatul dualist.

In timp

ce .numeroase centre industriale transilvănene, mai

ailes cele din regiunea de grani ţ ă, au avut de suferi·t, România a pus bazele

unei ind ustri i proprii, 'Clare avea să sublinieze şi mai millt independenţa sa.

171 Taxele vamale percepute pentru mărfurile braşovene la intrarea lor în Ro
mânia, socotindu-se în lei la 100 kg. erau : unt proaspăt, grăsimi : 140 lei ; vinuri,
surogate de vin : 100 lei ; parafină, ceresină : 240 lei ; 1umînări de parafină şi ceresină
400 lei ; cărnuri proaspete şi sărate : 30 lei ; lumînări de ceară curată : 250 lei ; lemne
de construcţie : 5 lei, trăsuri fără arcuri, care : 75 lei bucata ; părţi din trăsurile fără
arcuri şi care : 25 lei ; var : 1 leu ; brinzeturi şi caşcavaluri 75 lei ; făină, afară de cea
de grîu : 5 lei ; făină de grîu ; 12 lei ; ulei uri vegetale : 30 lei ; sfoară de in, cînepă : 72
lei ; lucruri de lemn. ordinare : 20 lei ; nisip, pietriş : 0,10 lei ; lapte : 12 lei ; ouă de pă
sări : 25 lei ; miere : 25 lei ; olăria de pămînt : 15 lei ; berbeci, oi, capre, miei : 2 lei de
cap ; purcei : 0,90 ; cartofi : 2,50 lei ; ţesături de bumbac neînălbit : 50 lei ; pînză de cî
nepă sau de in înălbit sau nu : 70 lei ; lemne de foc : 0.25 lei ; cărbuni de lemn : 1 ,60
lei ; trunchiuri de brad : 4 lei m.c. ; grîul, secara, porumbul, orzul, ovăzul, meiul,
hrişca erau scutite de orice taxă vamală. (,,Gazeta Transilvaniei" , nr. 161, din 20 iu
lie f august 1891).
172 Situaţia politicii vamale în Europa, în "Kronstiidter Zeitung" , nr. 212, din
12 septembrie 1890.
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EINIGE FOLGEN DES ZOLLKRIEGES VON 1886-1891 FUR DIE
WIRTSCBAFT VON BRAŞOV (KRONSTADT)
(Zusammenfassung)
In der Arbeit beschăftigt sich der Vedasser mit den veriheerenden

Folgen, die der ails "Zollkrieg" in die Gesahichte eingegangene Konfilikt
zwisohen Rwnănien und Osterreich-Ungarn flir dle Wirtschaiit von Bra
şov (Kronstadt) hatte.

Die vielf&tigen Hindemisse, die Osterreich-Ungarn der Viehausfuhr

aus Rumănien in den Weg legte, bestimmten die Regierung Rumăniens,
zugunsten der rumanischen Waren Schutzzolle festzusetzen. Diese Mass
nahme, die nach Ablauf der Gi1ltigkei t des Handelsvertrages von 1 875 ge
troffen wurde, fi.ihrte eigenrt:Jlich zwn Ausbruch des " Zo1lkrieges" , dessen
Folgen sich in einer ganzen Reilll e von Erscheinungen zeigten : in miss.lun
genen Ve-rsuchen der Behorden zur Wiederbelebung des Kronstădter Han
dels sowie in

Bankrotten der Miihlen, Spiritusfabriken, F orstbetriebe und

der Handwerkerwerkstatten. Infolge all dieser Erscheinungen gerieten die

Bewohiner i n eine schwierige Lage, die zu Auswanderungen und Schmuggel
fiihrte, Phănomene, auf die der Verfasser năher eingeht.
Die Arbeit bemliht sich, die stete Einheit des rumanischen Volkes
hervorzUJheben U!Ild zu zeigen, zu welchen Folgen die zeitweilige Spaltung
dieser Einheit - wie z. B. auch zur Zeit des Zollkrieges - flihrte.
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CONTRIBUŢII BIBLIOGRAFICE LA ISTORICUL MIŞCARII MUNCI
TOREŞTI ŞI SOCIALISTE DIN BRAŞOV (PARTEAI-A, DE ILA INCE
PUTURI PINA LA 1900)
de ALEXANDRU PORTEANU

I nfăţişăm in ce le ce urmează o bibliog rafie

selectivă asupra unei pe

rioade mai puţin cunoscută, încă insuficien t abordată in lucrările de spe
cialitate după părerea noastră, din istoria mişcării muncitoreş ti şi socia
liste braşovene - perioada începuturilor aces teia , mergînd pînă la sfîrşi
tul secolului al XIX-lea. Sperind că o aseJ1lenea bibliografie va contribui
la intensificarea atî t a cercetărilor de istorie locală cî t ş i a rolului inde

plinit de proletariatul din Braşov şi împr ejurimi pe planul ma i larg al
m i şcării muncitoreşti ş i socialtiSite a epocii, intenţion:ăm să continuăm în
viitorul apropiat această lucrare , urmînd a t rata perioada 1 900-1918 şi -

eventual - mai departe.
Necesitatea unei asemenea

ne-a

lucrări

fost

sugerată

de

însăşi

cerceftăril.e noastre ou privire 1a d:ifer1te .a�Specte ale istoriei Braşovului
de la sfîrşitul secollllJlru i all XIX-lea şi înC€1PUttul secolru!lui al XX-lea,

sau de alte lucrări. Punctul de pornire rezi dă in revelaţia pe care o oferă
cercetătorului o cantitate de materiail docu r11 entar bogată - chiar surprin

zător de bogată - asupra unei teme şi mai ales asupra unei perioade ce
părea

mai

p'a,te

a

fundării

ţionare
rei

promiţătoare. Această primă
p uţin generoasă, mai puţin
bibliografiei noastre es te destinat ă în primul rînd apro

studiului
ale

a'c esteia,

bleme

puternicelor

mişcării

aspectelor

social-economice,

sal e

şi

concrete,

politice,

şi

rădăcin i

muncitoreşti

tradiţii

soc iall iste
s ferei

naţionale,

istorice

braşovene,

cuprinzătoare

culturale

etc.

-

revolu
amploa
de

pro

pe

care

le implică, Toate acestea permit - atît cercetătorului ,de specialitate, is
toricilor în genere cit

şi publkului larg, iu bitor de cultură ,- înţelegerea

mai adîncă a unui proces istoric complex, constituind totodată un izvor de

13 -

CUMIDAVA
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justificată mindrie cetăţenească, de educare şi întărire a conştiinţei so

cialiste, pattJrioltice, a tlineretu!lui, a maselor lalrgi

populare.

Cu prilejul aniversării a 1 30 de ani de la apariţia "Gazetei de Tran

silvania" am prezentat, in comunicarea noastră intitulată "Gazeta Tran
silvaniei şi mişcarea socialistă a t impului" (apărută in Anuarul Muzeului

din Braşov pe anul 1969) - constatările şi problemele celei mai importan
te care se desprind din cercetarea acestui material

bibliografic asupra

mişcării muncitoreşti şi socialiste din Braşov, asupra stadiului e i de dez
voltare, asupra interacţiunii cu alte fenomene social-politice.
Izvoarele bibliografice şi arhivistice de care dispune pînă în prezent
ştiinţa noastră istorică, indreptăţesc constatarea potrivit căreia Braşovul,
allături de Bucweşti, Timişoara, Smiu ş.a., este unu:l dintre cele mai vechi
centre ale mişcării muncitoreşti din ţara

noastră.

Intr-adevăr, dacă des

pre apariţia şi existenţJa prole:tJariiaJtulu i aa atare, se poort:e vorbi încă de

Ja sfiîrşituP. secolului al XVIII-lea, despre o :mii şoare muncitoreas.că presupunffnd rm anumit gra:d al dezvolitării conşttiinţe!i proprii, a:l organi

zării şi manifestăillid .în viaţa socilaJă - poate fi vorba ÎJil/Oepffnd de la

mijlocul secolului al XIX-lea. Or,

in

unele

dintre

centrele

amintite,

primele organli:zJaţii profesionail.e munciltoreşiti, cele �le luarătolr'.ilor tipo

grafi, ,apar incă înai:rutea revoluţiei de la 1848.

După o serie de informaţii privind situaţia clasei muncitoare (nu

măr,

condiţii de muncă şi viaţă, grad de exploatare ş.a.), revendicările

cele mai importante ale acesteia (in problema salarizării , a zilei de lucru,
repaosului duminical , votului universal ş.a.) şi mişcarea grevistă, urmea
ză o suită de titluri referitoare la organizarea clasei muncitoare - pe pla
nul profesional, evoluind spre o mişcare socială in forme distincte şi pe

planul luptei politice propriu-zise. Considerăm că materialul acestei di

viziuni în special aruncă lumini noi, oferă sugestii şi informaţii numeroase
cu privire la oole circa

H 1asocilaţii şi sindkaite - cu evdluţia l01r une

ori sinuoasă, dar fenn ascendentă -, la cercul muncitorilor şi la organi
zaţia de partid social-democrată din Braşov, care fiinţa incepind cu anul
1 890.
Dar Braşovul a indeplinit un rol de seamă nu numai in ceea ce pri
veşte vechimea şi amploarea !Tlişcării muncitoreşti, ci şi î n privinţa in
tensităţii, a conţinutului şi a formelor de manifestare a acesteia. Este ceea
ce încearcă să expună cea dea treia subdiviziune a bibliografiei de faţă,
care cuprinde informaţii

referitoare la

presa şi

propaganda
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curentele ideologice - în primul rind răspî ndirea marxirsmului , aspecte ale
legăturilor internaţional e (1nternaţionala 1-a, C omuna din Paris, sărbăto

rirea zilei de 1 Mai), dezvoltarea şi persecutarea mişcării , p roblema na
ţională şi legăturile cu mişcarea din vechea Românie etc . La sfirşit sînt
prezentate o serie de studii, lu<:rări de sinteză sau monografii, culegeri de
documente, articole cu caracter de speciali tate sau referinţe, care comple
tează imaginea oferită de izvoarele precedente.

Toate la un loc, aceste date conturează - credem - un tablou con
cludent asupra temei. Braşovul era încă de la mijlocul secolului trecut
un important centru industrial dar, în acelaşi timp, deţinea un rol speci
fic datorită poziţiei salle la periferia Imperiul ui habsburgic, într-un punct
de intense legături economice şi spiritual e între românii din ţara liberă
şi cei din Transilvania. Aceste legături şi-ml pus amprenta şi asupra miş
cării muncitoreşti şi socialiste, Braşovul fiind locul de contact cel mai
propice între socialiştii români de pe ambele părţi ale Carpaţilor, un punct
de colportare a literaturii socialiste în limba română, precum şi de tran

zit al literaturii revoluţionare europene. Dezvoltarea continuă a a<:estor
legături a conferit un orizont ideologic şi politic relativ larg intregii noas-

tre mişcări muncitoreşti şi socialiste. Legă turile muncitoreşti reciproce 
după cum am mai arătat - au jucat un rol de seamă nu numai în pri
vinţa întăririi conştiinţei de clasă, ci şi în aceea a clarificării sarcinilor
proletariatului în cadrul luptei de eliberare naţionallă a întregului popor
român. Dacă ţinem seama de faptul că presa socialistă ce apărea in limbil e
maghiară şi germană la Budapesta nu se putea ocupa îndeaproape d e

problemele şi frămîntările social e ale Braş ovului, că în toată Transilvania
nu a apărut in perioada de care ne ocupăm nici un organ de presă socia
list în l imba română - primele gazete so cialiste apărînd în Transilvania

in ultimul deoemu ali. seoaliUil.W. trecurt, la Amd şi Timi.şoana, în limbi,le maghiară şi germană, avînd posib�lităţi restrînse

de

mai mult pe plan local, putem înţelege mai bine

manifestare,

atît

interesul

limitate

cu

care

erau receptate la Braşov presa şi publicaţiile socialiste din vechea Româ
nie (organe ca "Munca" , ,,Lumea Nouă", " C ontemporanul" , diferite bro
şuri de propagandă, programele P.S.D.M.R. etc.), care urmărreau de altfel

îndeaproape mişcarea muncitorilor b raşo v·e ni, cit şi atitudinea pozitivă,
cu toate limitele sale inerente, pe care atl adoptat-o faţă de mişcarea so

cialistă contemporană unel e organe ale pr esei române democrate în frunte
cu prestigioasa ,,Gazetă a Transilvaniei " . Braşovul a fost vizitat în mod
s pecia[ de o delegaţie a P.S.D.M.R. în
1 893, apod .de firuntaşi
socialişti din vechea ţară, ceea ce a contri bui t la clarificaTea a numeroase
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probleme importante rue mişcării. In sfîrşit, trebuie subliniate meritele
Braşovului în inchegarea acelei impresionante frăţii de luptă a oamenilor
muncii români, maghiari, germani şi de alte naţionalităţi, mişcarea mun
citorească şi socialistă situîndu-se şi din acest punct de vedere în fruntea
luptei maselor largi populare. Evenimentele cele mai importante ale vieţii
sociale şi politice din Braşovul ultimelor decenii ale secolului trecut poartă
amprenta clară a afirmării proletariatului. Această afirmare reprezintă
temelia pe care s-a dezvoltat în continuare, mişcarea muncitorească bra
şoveană, culminînd cu frămîntările anilor 1 9 1 7- 1 92 1 , cu desăvîrşirea uni
tăţii statului naţional român, cu greva generală şi, in apogeu, cu crearea
Partidului Comunist Român, ajungînd pînă la înălţimea zilelor noastre, a
epocii socialiste, cind clasa muncitoare asigură conducerea întregei socie
tăţi, ascensiunea fără precedent, pe toate planurile, a patriei.
Lucrarea de faţă conţine circa 300 de ,tiJhluri, în limb"ile română, ma
ghiară şi germană, extrase din peste 40 de periodice diferite - marea
majoritate contemporane - precum şi din o seamă de broşuri (statute,
regulamente, programe, calendare etc.} şi cărţi. Dintre aceste titluri, am
dori să atragem atenţia - in afara celor despre societăţi şi organizare,
sau despre legăturile cu vechea Românie - in mod special asupra acelora
care se referă la problema emigrărilor, a situaţiei existente in centre ca
Zămeş;ti sau Bod, a răspînt:lirii presei muncitoreşti şi sociJalliStte la Braşov
- culminînd cu anii 1898-1900, cind la Braşov se dezbate problema edi
tării unor organe socialiste pentru toată Transilvania în limba română,
maghiară şi germană (în legătură cu presa, am adăuga o sumă de titluri ·
remarcabile publicate în "Dacia Viitoare", "Gazeta Transilvaniei", "Mese
riaşuil Român" ş.a.}, apoi participările braşovene - numeroase şi de ţinută
- la diferitele congrese socialiste interne şi internaţionale, la serbările de 1
Mai, la acţiunile energice de protest impotrivra persecuţiilor antisociali'Ste,
la mari[e î ntruniri de masă organizate de socialişti etc. In genere, recoman
dăm luarea aminte la diferitele �nterferenţe tematice, întrucît sînt rare cazu
rile cînd o problemă poate fi elucidată într-o singură subdiviziune.
Desigur că potrivit modului concret în care s-au reflectat aceste
probleme în presa timpului, proporţiile dintre diferitele aspecte nu co
resptliild întJOtde�aurua importanţei lor reale in epocă şi in pernpeotiV1a isto 
riei . Am considerat însă că sarcina unei bibliografii este in primul rind
aceea de a informa, cît mai deplin cu putinţă, lăsînd cercetătorului posi
bilitatea deplină de a se orienta, de a pune accentele necesare.
In alcătuirea bibliog.rafiei de faţă s-au avut în vedere atît conţinutul
şi formele de manifestare ale mişcării muncitoreşti şi socialiste cît şi sar-
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cinile pe care le are de îndeplinit o asemenea lucrare, ca instrument de
lucru, in stadiul actual al cercetării istorice din ţara noastră. In privinţa
grupării informaţiiLor, nbuie aV'llt în vedere că însuşi actrul .clasificării,
dictat de cerinţe str!ict metodologice, n u poate cuprinde marea diversitate
de probleme pe care o prezintă realitatea. Nu s-a putut în toate cazurile
să se asigure o corespondenţă perfectă între fiecare lucrare indicată - ca
o unitate bibliografică pe de o parte rpi simultan ca o unitate de problemă.
Bibliografia noastră indică titluri, nu toate informaţiile cuprinse în acestea, mul te probleme care nu apar în schema de clasificare figurează d e
fapt în lucrare la o diviziune mai generală. In ceea ce priveşte situaţia iz
voarelor, amintim aici că la insuficienţa numerică a organelor de presă şi

a altor mijloace de propagandă scrisă ale mişcării muncitoreşti, se adaugă
neajunsul că în fondurile instituţiilor de specialitate, din ţara noastră
lipsesc adesea colecţii complete din presa muncitorească şi socialistă. Cri
teriile - tematice, cronologice, bibliografice - ale lucrării, principiile
a:asifică·r ii, au lla bază ind�oa.ţiile documentelor de •partid .şi rezu[ltatele
oerceltării de speoialirtla1te.
In cazul presei socialiste, o lucrare bibliografică trebuie să ţină
seama de si•tooţia spe-cifică ce face oa nu numai articolele de fond, de ati

tudine politică sau dezbateri de principii, să prezinte interes, ci - adesea
tot aiît de importante - sînt şi ştlirile sau menţiunhle risipite in cuprinsul
:zri..arului, uneorJ mai puţin vizibile la prima vedere, asurpoo cliferitelor
greve, întruniri şi allite acţiuni concrete.

Forma de prezentare a lucrării a căutat să respecte regulile quasi
rmanim acceptate

în materie de bibliografie. Am utilizat

parantezele

drepte pentru menţiunile şi notele care ne aparţin, nefigurînd in original,
precum şi pentru •traduceri . Am recurs de asemen€1a la ,prescurtarea titlu-

rilor unor periodice cercetate, pentru a nu îngreuna aspectul grafic al lu
crării. Nu am mai dat traducerea titlurilor în limbi de circulaţie interna
ţională, spre a nu încărca textul. Asteriscurile indică menţiuni indirecte.

Am căutat să grupăm pe cit posibil, titlurile referitoare la acelaşi subiect,

într-o singură trimitere, spre a evita repetările. Transcrierea este con
formă principiilor ortografice de azi, deci şi-a permis unele mid retuşări
de vocale ş.a. Materialele care in original nu au un titlu propriu sînt re
date printr-un titlu sau printr-o parafrază intre paranteze drepte. Ordi
nea elementelor bibliografice este cea clasică, cu excepţia numelui auto
rului care, in cazuJ presei socialiste, din motive lesne de î nţ.:.i.es, rămî:nea
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adesea anonim. In rest, menţionăm că am preferat să indicăm întîi anul

calendaristic şi apoi anul de apariţie, întrucît aşa ni s-a păru t mai logic,

ohiar dacă uzanţa este inversă. Elemente de mai mi:că importanţă ca nu
mărul paginii, lipsesc uneori, reconstituirea neputindu-se face

decît foar

te greu . Rămînem datori specialiştilor în ceea ce priveşte consecventa
unor forme. Materialul reprezintă în cea mai mare parte izvoare şi numai
o mică parte - studii : potrivit acelor�i reguli bine stabilite, primele sînt
ordonate cronologic iar

ultimele - alfabetic.

Referinţele urmează regula

categoriei din care fac p arte (izvoare sau studii) . In
multane a unor

cazul

prezenţei si

izvoare sau studii apărute in publicaţii periodice şi în

broşuri sau cărţi independente am acordat întîietate acestora din urmă.
In

interiorul

capito1elor

probleme.

am

marcat

diferite

subdiviziuni

grupate

pe

Au fost incluse în lucrarea de faţă şi unele materiale apărute după
apu4

1900

dar care se referă la perioada anterioară. In privinţa ordinei

cronologice, menţionăm că in interiorul fiecărui an
titluri1le de cărţi, apoi titluriie de articole, in

am

ordinea

clasificat

alfabetică a

întîi
titlu

rilor periodicelor în care au apărut : în interiorul .fiecărui periodic - în
ordinea de apariţie a numerelor ziarului �au revistei respective, iar în in
teriorul .acelui�i număr, acolo unde e cazul, în ordinea paginilor.
Materialul a fost cules din fondurile bibliotecilor, muzeelor şi arhi

velor d:in 1;lară - de [a Bucu�şti, BI"aaş ov, OLuj, Timişoara, Arad ş.a. -

precum şi .din străinătate, in special din R. P. Ungară . .El face parte din
volumul consacrat mişcării muncitoreşti şi socialiste din ţara noastră de la
î nceputuri pînă 'la anul

1 900

care toba:li�ază drca

1 5.000

tit:uri şi care,

la rindu-,i, formează o unitarte în semila de voLume •a "Bihliografiei istorice
a României, secolul al )CIX-lea"1, în curs de apariţ ie, şi anume

partea a
II-a •a tomurliilor oonsaCiiate vieţii sociale şi poHtice, sU!b redacţia res
pomia:bi1ă a aood . prof. Constantin C. GiureSIOU . Aceste daite eX!plică şi
limita cronologică adop1Jaltă oonvenţion:ail de mbliografia ce o prezent:im
mai jos. Vo:umul de bibliografie a mişcării muncitoreşti şi socialiste din
România pînă i1a .1900 a fost aLcăWirt de un colectiv (P. Cîncea, A. Ior
dache, A. Porţeaaw :responsabil) in aadrul l!nsti,tUJttrliui de istorie "Ni
colae Iorga" din BuCl1.lli"eş tri. In cuJegerea malteri�leilor relferiooare l a
Transilvani•a şi-a �at concursul un co�ectiv a/1 Ill!SIHbutJului de istO'r ie al
Filialei Oluj a A cad emiei, format din tovarăşii Ioachim Crăciun, I osif
Kovaci şi Jordâky L.

1 Vezi prezentarea semnată de noi ("0 vastă lucrarea ştiinţifică" ), in "Revista biblio
tecilor", nr. 6/1969. p. 353---3156 .
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In expunerea făcută de ţovarăşul
festivă consacrată a

45

Nicolae Ceauşescu

199
la

adunarea

de ani de la crearea Partidului Comunist Român,

se arată că "In a �oua j umătate a secolului trecut. . . se formează primele

organizaţii profesionale şi cercuri politice ale muncitorilor, apar primele
ziare muncitoreşti . Acţiunile greviste şi demonstraţiile pentru revendicări
economice, pentru cucerirea zilei de muncă de opt ore şi a dreptului de

organizare reflectă gradul de dezvoltare a conştiinţei politice de clasă a
proletariatului. O puternică influenţă în viaţa socială aveau campaniile
politice iniţiate de mişcarea muncitorească şi socialistă pentru obţinerea
dreptului de vot universal . . . Ca pe întreg teritoriul ţării, .mişcarea mun

citorească din Transilvania se afirma cu tot mai multă putere. Crearea,
începînd cu

1 890,

a organizaţiilor locale ale Partidului Social-Democrat în

Transi�vania, intensificarea relaţiilor dintre socia:liştii din România şi cei
transilvăneni, unitatea tot mai strînsă a forţelor proletariatului de diferite
naţionalităţi, au constituit factori care au favorizat dezvoltarea mişcării
mundtoreşti, crearea unităţii naţionale a poporuliui român" .

In lumina acestor indicaţii metodologice, sîntem încredinţaţi că lu
crarea bibliografică de faţă va incuraja şi stimula cercetările de specia

litate, va contribui la descoperirea sau redescoperirea unor date, la for

mularea unor concluzii noi, promovind astfel progresul ştiinţei noastre is
torice.

•

I . - SITUAŢIA CLASEI MUNCITOARE. REVENDICARI. (SALARIUL,
ZIUA DE LUCRU, REPAOSUL DUMINICAL, VOTUL UNIVERSAL).
GREVE".

- Izvoare -

t• Bericht der Handels-und Gewerbekammer in Kronstadt. 1850-1853. [Date
despre numărul muncitorilor).
2 A brass6l ipari es kereskedelmi Kamara jelentese [Rapoartele Camerei de
Comerţ şi industrie din Braşov).
J Kronstadt. 1 Mai. Korrespondenzen. De : F. S. AWCh, 1880. 9 mai. [Salariza
rea muncitorilor zilieri ) .
" Kronstadt, 15 Mai. Korrespondenzen. D e : F. S . AWCh, 1880, 2 3 mai. [Salariile
de la construcţia de căi ferate şi şosele).
5 [Date despre salariile lucrătorilor fringhieri din Braşov). Nsz. 1 880, VIII.
nr. 20, p. 3.

• A se vedea şi capitolul "Organizarea clasei muncitoare" .
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6 Legea pentru meserii din 1884. Meseriaşul român, Braşov, 1 886, 1, nr. 2, p.
1-2 ; nr. 3 , p. 14 ; nr. 4, p. 17-18 ; nr. 5. p. 22 ; nr. 6, p. !30 ; nr. 7, P. 34 ; nr. 8, p. 38 ;
nr. 9, p. 42 ; nr. 10, p. 45-46; nr. 1 1 , p. 50 ; nr. 12, p. 54-5 5 ; nr. 13, P. 57-58 ; nr. 14,
Jl. 61-62 ; nr. 15, p. 65-66 ; nr. 16, p. 69-70 ; nr. 17, p. 73-74 ; nr. 1 8, p. '77-78 ; nr. 19,
P. 82 ; nr. 20, p. 85-86 ; nr. 21, p. 90; nr. 22, p. 95 ; 1 887, II, nr. 2, p. 1 0-1 1 .
7 Din hygiena lucrătorului. Despre b6[a]lele profesionale adecă provenite în
urma meseriei. Meseriaşul român, Braşov, 1886, 1, nr. 2, p. 10-1 1 ; nr. 3, p. 1 5 ; nr. 4,
p. 18-1 9 ; nr. 5, p. 22-23; nr. 6, p. 30-31 ; nr. ·7, p. 34-35 ; nr. 8, p. 38-39 ; nr. 9,
p. 42-43 ; nr. 1 0, p. 46-47 ; nr . 13, p. 58-59 ; nr. 1 5, p. 66-67 ; nr. 16, p. 70-71 .

B Hamalii români din Braşov. De : Braşove[a]nul. Meseriaşul român, Braşov,
1 886, I, nr. 3, p. 15-16. [Situaţia lor grea, propuneri de îmbunătăţire].
9 Braşovu, 19 Februariu 1887. Gazeta Transilvaniei, 1887, L, nr. 39, p. 1. [Pro
letarizarea ţărănimii şi emigrările].
to [Date despre situaţia muncitorilor din Braşov]. Nsz. 1887, XV, nr. 9, p. 2 ;
nr. 30, p . 2 .
11 Nepgylllesek videken [Adunări d e masă in oraşele din provincie - Braşov
ş.a.]. Nsz., 1 887, XV, nr. 45, p. 12 ; nr. 47, p. 2 ; nr. 48, p. 1-2 [ ln legătură cu situaţia
muncitorimii].
1 2 Videki hangok. Brass6 [Voci din provincie, Braşov], Nsz. 1 888, 22 iulie. [Si
tuaţia muncitorilor pantofari şi cizmari].
13 Fabrica de celuloză de la Zărneşti [lnrăutăţirea situaţiei lucrătorilor]. Tele
graful Român, 1889, XXXVII, nr. 122, p. 49 .
H Der Fabriksinspektor. AP 1891, XIX, nr. 3, p. 5-6. [Fabrica de postav
Franz Berhardt de la Timiş].
15 Eingesendet, AP 1891, XIX, nr. 18, p. 6-7. [Patron exploatator din Braşov].
1 6 [Adunarea muncitorească din Braşov. Situaţia clasei muncitoare]. Brassoi
Hirad6, 1 891, 8 aprilie.
1 7 Au luatu lumea'n capu. Gazeta Transilvaniei, 1891, LIV, nr. 1 1 3 . [Emigrarea
spre România a numeroşi români şi maghiari din Transilvania, in căutare de lucru].
18 Noi 6[a]speţi în România. Gazeta Transilvaniei, 1891, LIV, nr. 132.
19 Cestiunea lucrătoriloru din Transilvania şi resolvarea ei. Gazeta Transilva
niei, 1891, LIV, nr. 139, p. 1 ; nr. 141, p. 1-2.
20 [Situaţia muncitorilor din Braşov] . Nsz. 1891, XIX, nr. 6, p. 6; nr. 14, p. 5.
2 1 [Intrunirea de la hotelul "Europa" a dezbătut situaţia clasei muncitoare].

Brass6, 1892, 15 octombrie.
22

[Atitudinea patronilor din Braşov faţă de mişcarea muncitorilor pantofari].

Czipesz, 1892, II, nr. 5, p. 2.

23 Proletariatul românu în Transilvania văzut
Transilvaniei 1892, LV, nr. 150, P. 2-3.

de

un

ziar

german. Gazeta

24 [Despre salariul calfelor croitori din Braşov]. Sz. Sz. 1893, 1, nr. 7, p. 2.

25 Kronstadt - die Verhăltnisse der Buchdruckern.

Gtb. 1895, 12 aprilie.
26 [Situaţia lucrătorilor tîmplari din Braşov] . A Sz. 1897, VII, nr. 2, p. 3.
27 [Date despre situaţia lucrătorilor dogari din Braşov]. A Sz. 1897, VII, nr. 10,
P. 2-3 ; nr. 16, p. 4.
28 Unser Gewerbewesen im Jahre 1896. Freiheit, 1898, III, nr. 1 , p. 1-2. [Date
referitoare şi la Braşov].
29 [Adunarea muncitorilor in fier şi metal din Braşov, în legătură cu situaţia
lor]. Nsz. 1898, XXVI, nr. 22, p. 7.
JO [Despre întrunirea lucrătorilor alimentari din Braşov, în legătură cu situaţia
lor]. Nsz. 1898, XXVI, nr. 24, p. 8.
3 1 Versammlungen. Kronstadt. Vw. 1898, V, nr. 38, p. 3. [La ordinea de zi :
situaţia clasei muncitoare].
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32 Kronstadt. Gtb. 1899, XXXI. nr. 23, p. 2. [Situaţia lucrătorilor tipografi].

33 [Date despre situaţia lucrătorilor brutari din Braşov.
1899, XXVII, nr. 2, p. 7.

Instruirea lor]. Nsz.

3� [Intrunirea lucrătorilor croitori din Braşov]. Nsz. 1899, XXVII, nr . 28, p. 4.
35 [Abuzurile unui maistru croitor din Braşov] . Nsz. 1899, XXVII, nr. 91, p. 4.

36 A brassoi stit<\munkasok harca [Lupta muncitorilor brutari din Braşov] . Nsz.
1899, XXVII, nr. 91, p. 4.

37 A brass6i munkasok gyiilese [Adunarea muncitorilor din Braşov, în legă
tură cu situaţia lor). Nsz. 1FOO, XXVII, nr. 74, p. 4.
38 Korrespondenzen Kronstadt. Vw. 1898, V, nr. 30, p. �4. [Revendicări cu
privire la salariu, ale lucrătorilor brutari].
J !J Felhivas a brass6i asztalosokhoz [Apelul
către tîmplarii din Braşov, pentru
intensificarea luptei în vederea sporirii salariilor). A Sz. 1900, IX, nr. 19, p. 4.
t.o [Mişcarea muncitorilor tipografi din Braşov, pentru mărirea salariului]. Nsz.
1900, XXVIII, nr. 3, p. 3 ; nr. 17, p. 4 ; nr. 22, p. 3.
t. l [ Adunarea muncitorilor din Braşov pentru ziua de lucru de opt ore]. El.
1890. XI, nr. 101, p. 407.
42 [Intrunirea lucrătorilor brutari din Braşov pentru repaosul duminical). Nsz.
1899, XXVII, nr. 40, p. 6.
43 Soziale Rundschau. Kronstadt. AP, 1 894, XII, nr. 3. p. 5. [Revendicări
muncitoreşti). .
�" [Adunarea muncitorilor
din Braşov pentru votul universal) . Nsz. 1894,
XXII, nr. 51, p. 4.
t.5 Adunarea lucrătorilor tlin Braşov. Telegraful Român, 1896, XLIV, nr . 101,
p. 402. [Pentru vot universal. Au participat români şi saşi).
t.G [ Chemare la o adunare muncitorească la Braşov, pentru votul universal].
Nsz. 1898, XXVI, nr. 35, p. 7.
t.7 Versammlungen. Kronstadt. Vw. 1 898, V, nr. 28, p. �4 ; nr. 38, p. 3. [Vo
tul universal).
48 [Adunarea muncitorilor din Braşov) . Nsz. 1899, XXVII, nr. 62, p. 6.
49 [Greva de la fabrica de zahăr din Bod). El. 1890, XI, nr. 101, p. 407 ; nr. 107,
p. 431.
50 [Scrisoare din Braşov către gazeta "Munca" , despre greva lucrătorilor tipo
grafi . Apel Ia solidarizare]. Munca (Bucureşti), 1891, II, decembrie 29.
5 1• [Date despre greva de Ia Bod) Kiss Ujsdg, 1890, 5 mai.
52 Greva lucrătorilor tipografiei Alexi din Braşov. Munca, (Bucureşti), 1892, III,
nr. 31, p. 4.
r>J Greva lucrătorilor de la tipografia Alexi din Braşov pentru acordarea zilei de
lucru de 9 ore. Românul (Bucureşti), 1892, 3 octombrie, p. 3.
M [Greva lucrătorilor brutari din Braşov). Lumea Nouă (Bucureşti), 1895, Il,
nr. 179, p. 3.
55 [Greva lucrătorilor brutari din Braşov]. Nsz. 1898, XXVI, nr. 45, p. 4.
56 Grevă în minele de la Reşiţa. Gazeta Transilvaniei, 1900, LXIII, nr. 21, P. 3 ;
nr. 24, p . 3 ; nr. 27, p . 3.
57 [Greva metalurgiştilor din Braşov). Nsz. 1 900 , XXVIII, nr. 81, p. 4.
58 [Despre grevele din Braşov). Nsz. N. 1 899, p. 42-43.
STUDII
59 Bărbat, Al. : Fabrica de hirtie de la Zărneşti (1852-1878). In Studii şi articol e
de istorie, voi. IV, Buc., 1962, p. 1 97-221.
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60 Csetri, Elek, Imreh Istvân, Benko Samu : Tanulmanyok az erdcHyi Kapita
lizmus Kezdeteirol [Studii despre inceputurile capitalismului in Transilvania], Buc.,
Ed. ştiinţifică, 1 957, 139 p. [Referinţe] .
61 Lorincz, Erno. A munkaviszonyok szabâlyozăsa Erdelyben 1848 es 1918 kăzott.
[Reglementarea raporturilor de muncă in Transilvania intre 1848-1918], Buc., Ed.
ştiinţifică, 1958, 303 p. [Referinţe].

Il. ORGANIZAREA CLASEI MUNCITOARE
A. Organizarea profesională
Apeluri. Probleme generale

62 [ Adunarea muncitorilor din Braşov. Despre însemnătatea organizării]. Nsz
1891, XIX, nr. 30, p. 6.
63 Felhivăs Brass6 văros munkâsaihoz ! [Chemare către muncitorii oraşului
Braşov (pentru organizare)]. Nsz 1892, XX, nr. 33, p. 7.
6� [Adunarea muncitorilor din Braşov. Probleme organizatorice] . Nsz 1894,
XXII, nr. 33, p. 4.
65 [Despre activitatea organizatorică a muncitorilor din Braşov]. Nsz 1898,
XXVI, nr. 14, p. 6.
66 Brass6. [Braşov. (Activitatea culturală a muncitorilor socialişti)] . Nsz 1899,
XXVII, nr. 29, p. 6.
67 Felhivăs Brass6 es videke munkăsaihoz ! [Apel către muncitorii din Braşov
şi imprejurimi (pentru organizare)] Nsz 1900, XXVIII. nr. 6, p. 4.
Casa generală a muncitorilor pentru ajutor în caz de boală şi invaliditate
68 [Formarea filialei din Braşov a Casei generale a muncitorilor pentru aju
torare in caz de boală şi invaliditate]. MHK 1878, VI, nr . 41, p. 3.
69 [Adunarea Filialei din Braşov a Casei generale a muncitorilor pentru aju
torare in caz de boală şi invaliditate]. Nsz 1887, XV, nr. 14, p. 3.
70 [Anunţarea şedinţei Filialei din Braşov a Casei generale a muncitorilor
pentru ajutorare in caz de boală şi invaliditate]. Nsz 1889, nr. 15, p. 3.
71 A brass6i keriileti betegsegelyzo penztâr. Statuten der Kronstădter Bezirks
Krankenkasse [Statutele casei de ajutorare in caz de boală, circumscripţia Braşov] .
Braşov. Tip. Gott. 1893, 25 p.

Asociaţia (sindicatul) lucrătorilor tipografi

72 [Viaticumt primit de tipografii braşoveni]. Typ 1883, XV, nr. 36, 46.
73 Kronstadt - Protokoll der Ausschuss-Sitzung. Gtb 1895, 1 februarie.
74 Bezirk Kronstadt - Aufnahme in den Verein der Buchdrucker. Gtb 1895, 15
februarie .
75 Kronstadt - Protokoll der Sitzung der Fortbildungssection. Gtb 1895, 22
februarie .
76 Kronstadt - Protokoll der Jahresversammlung vom 1 Februar, Gtb 1895, 8
martie.
77 Kronstadt - Protokoll der Ausschuss-Sitzung vom 28 februar.
22 martie.
1 Viaticum

=

ajutor de călătorie.
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78 Kronstadt - Protokoll der Ausschuss-Sitzung vom 10 Apli.l 1895, Gtb 1895,

3 mai.

79 Kronstadt - Protokoll der ausserordentlicher Generalversammlung der
Fortbildungssection vom 26 Apli.l. Gtb 1895, 17 mai.
80 Kronstadt - Protokoll
der ausserordentlichen Bezirksversammlung. Gtb
1895, 7 iunie.
8 1 Kronstadt - Protokoll der Ausschuss-Sitzung vom 18 Mai. Gtb 1895 7 iunie.
82 Kronstadt - Protokoll der Ausschuss-Sitzung vom 14 luni Gtb 5 iulie.
83 Kronstadt - Protokoll der Ausschuss-Sitzung der Fortbildungs-Section
vom 25 luni. Gtb 1895, 26 iulie.
84 Bezirk Kronstadt - Halbjahrsversammlung. Gtb 1895, 2 august.
85 Kronstadt
Protokoll der Ausschuss-Sitzung vom 19 Juli. Gtb 1895 2
august.
86 Kronstadt
Protokoll der Halbjahrs-Generalversammlung vom 10 August.
Gtb 1 895, 30 august.
87 Kronstadt - Protokoll der Ausschuss-Sitzung der Fortbildungssection vom
7 September. Gtb 1895, 13 septembrie.
88 Kronstadt - Protokoll der Ausschuss-Sitzung vom 7 Septembre. Gtb 1895,
20 septembrie.
89 Kronstadt - Protokoll der Ausschuss-Sitzung vom 12 Oktober. Gtb 1895,
25 octombrie.
:JO Kronstadt - Protokoll der Bezirks - Ausschuss-Sitzung vom 1 Novem
ber. Gtb 1895, 15 noiembrie.
U1 Kronstadt - Protokoll der Ausschuss - Sitzung vom 13 Dezember. Gtb
1895, 29 decembrie.
02 Magyarorszagi kănyvnyomdaszok j6tekonsagi
kăre, marcius penztari
jelentes. [Cercul de binefacere al tipografilor din Ungaria, raport financiar pe mar
tie (şi Braşov) ], Typ 1895, XXVII, nr. 14, 1 7 .
93 [Adunările generale extraordinare ale sindicatelor de tipografi din Arad,
Braş � ş.a.], Typ 1895, XXVII, nr. 39.

!l� Brass6i kerulet felsz6litasa [Apelul circumscripţiei Braşov (a tipografilor)].

Typ 1 895, XXVII, nr. 46.

05 Brass6i kertilethez felsz6litas tagdijak targyaban. [Apelul către membrii
circumscripţiei Braşov (a tipografilor) în privinţa cotizaţiilor]. Typ 1895, XXVII,
nr. 47.
96 Kronstadt. [ Procesul verbal al şedinţei sindicale a tipografilor din 22 martie
1898]. Gtb 1898, XXX, nr. 1 3, p. 2.
97 Kronstadt [Extras din procesul verbal al şedinţei sindicale a muncitorilor
tipografi ţinută la 4 iulie 1898] Gtb 1898, XXX, nr. 28, P. 1-2.
08 Kronstadt. [ Proces verbal al şedinţei sindicale a muncitorilor din 13 au
gust 1898]. Gtb 1898, XXX, nr. 33, p. 2.
99 Kronstadt. [ Extras din procesul verbal al şedinţei sindicale a muncitorilor
tipografi din 25 octombrie 1898]. Gtb 1898, XXX, nr. 45, p. 1 .

100 Kronstadt. [ Proces verbal a l şedinţei sindicale extraordinare a muncitorilor
tipografi din 12 decembrie 1898]. Gtb, 1898, XXX, nr. 51, p. 2.
101 Kronstadt. [ Proces verbal al şedinţei sindicale a muncitorilor tipografi din
16 decembrie 1898], Gtb 1898, nr. 52, P. 2.
102 Brass6. [Braşov. (Proces verbal al şedinţei sindicale pentru alegeri, a mun
citorilor tipografi din 26 mai 1898)] Typ 1898, XXX, nr. 24, p. 2-3.
103 Brass6 [ Braşov. (Extras din procesul verbal al şedinţei sindicale a munci
torilor tipografi din 4 iulie 1898)]. Typ 1898, XXX, nr. 29, p. 5.
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1<v. Brass6 [Braşov. (Extras din procesul verbal al şedinţei sindicale a munci
torilor tipografi din 26 iulie 1898)) . Typ 1898, XXX, nr. 31, p. 3.
105 Brass6 [Braşov. (Extras din procesul verbal al şedinţei sindicale a munci
torilor tipografi din 7 noiembrie 1898)) . Typ 1 898, XXX, nr. 48, p. 3.
106 Kronstadt. [ Proces verbal al şedinţei sindicale a muncitorilor tipografi din
21 decembrie 1898). Gtb 1899, XXXI, nr. 4, p. 2.
! 07 Kronstadt. [Proces verbal al şedinţei sindica� a muncitorilor tipografi din
17 februarie 1899). Gtb 1899, XXXI, nr. 8, p. 1.
108 Kronstadt. [Proces verbal al şedinţei sindicale a muncitorilor tipografi din
14 martie 1899). Gtb 1899, XXXI nr. 12, p. 2.
109 Kronstadt. [Proces verbal al şedinţei sindicale a muncitorilor tipografi din
1 899) . Gtb 1899, XXXI, nr. 13, P. 1 .
1 10 Kronstadt. [ Proces verbal al şedinţei sindicale a muncitorilor tipografi din
31 martie 1899). Gtb 1899, XXXI, nr. 15, p. 1.
1 1 1 Kronstadt. [Proces verbal al şedinţei sindicale a muncitorilor tipografi din
30 ianuarie 1900). Gtb 1900 XXXII, nr. 6, p. 1-2.
112 Kronstadt. [ Proces verbal al şedinţei sindicale a muncitorilor tipografi din
19 martie 1900) Gtb 1900. XXXII, nr. 14, p. 1.
113 Kronstadt. [ Proces verbal al şedinţei sindicale a muncitorilor tipografi din
23 mai 1900). Gtb 1900, XXXII, nr . 22, p. 1-2.
1 H Kronstadt. [ Proces verbal al şedinţei sindicale a muncitorilor tipografi din
10 august 1900]. Gtb 1900, XXXII, nr. 33, p. 2.
1 15 Kronstadt. [Proces verbal al şedinţei sindicale a muncitorilor tipografi din
25 septembrie 1900). Gtb 1900, XXXII, nr. 41, p. 2.
1 1G Kronstadt. [Proces verbal al şedinţei sindicale a muncitorilor tipografi din
18 octombrie 1900). Gtb 1900, XXXII, nr. 43, p. 2.
Sindicatul lucrătorilor brutari
1 1 7 [Serbarea de constituire a sindicatului brutarilor din Braşov). V w 18 � , IV,
nr. 35, p. 4.
118 Kronstadt. [ lntrunirea brutarilor, din 7 noiembrie]. V w 1897, IV, nr. 45,
p. 3.
U9 [Intrunirea muncitorilor brutari din Braşov]. Vst 1898, XXVI, nr. 14, p. 6.
120 Der Kronstadter allg. Backerfachverein. Vw 1898, V, nr. 44, p. 4.
121 Korrespondenzen. Kronstadt. Vw 1 898, V, nr. 47, p. 4. [ Serbarea brutarilor].
1 22 [Apel către lucrătorii brutari din Braşov pentru a participa la "Conferinţa
brutarilor" de duminică 18 decembrie] . Vw 1898, V, nr. 51, p. 4.
123 An die lobi. Stadthauptmannschaft Kronstadts ! Vw 1898, V, nr. 53, p. 4.
[Scrisoarea unui grup de muncitori in legăturA cu şicanele autorităţilor locale, pentru
a împiedeca intrunirea lucrătorilor brutari].
12to Brass6. [Braşov. (Adunarea muncitorilor brutari)]. Nsz 1899, XXVII, nr. 2,
p. 7.
125 Brasso. [Braşov (Adunarea muncitorilor brutari) ]. Nsz 1899 XXVII. nr. 82,
p. 6.
1 26 Figyelem brass6i stitomunkasok. [Atenţi�, muncitori brutari din Braşov] .
Nsz 1899, XXVII, nr. 88, p. 6.
127 A brass6i stitomunkasok harcza. [Lupta muncitorilor brutari din Braşov].
Nsz 1899, XXVII, nr. 91, p. 4.
128 [Adunarea lucrătorilor brutari din Braşov. Organizarea]. Nsz 1899, XXVII,
nr. 1 18, p. 4.
,
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12'J Kronstadt.

Vst 1899, XXVII, nr. 40, p. 4 [ Intrunirea muncitorilor brutari].
130 Kmnstadt. Vw 1899, VI, nr. 1, p. 4 [Se anunţă organizarea unei serbări in

localul organizaţiei lucrătorilor brutari. Apel pentru participare].
1:11 Korrespondenzen. Kmnstadt. Vw 1899, VI, nr. 3, p. 4. [Intrunirea lucrăto
rilor brutari].
1 32 Korrespondenzen. Kronstadt. Vw 1899 , VI, nr. 9, p. 3. [ Adunarea generală
a organizaţiei sindicale a lucrătorilor brutari].
t3.1 A brass6i siitomunkasok szakszervezetenek evi kozgyiilese.
[Adunarea ge
nerală a sindicatului muncitorilor brutari din Braşov]. Nsz 1900, XXVIII, nr. 10, p .3.
Sindicatul lucrătorilor croitori
134 [Activitatea organizatorică

XIX, nr. 8, p. 4.

a

lucrătorilor

croitori

din

Braşov] Nsz

1891,

135 A brass6i szab6munkasok szakegyletenek alapszabalyai [Statutele organi
zaţiei sindicale a croitorilor din Braşov]. Braşov, Tip. Alexi, 1893, 22 p.
136 [Adunarea asociaţiei muncitorilor croitori din Braşov. Raport anual]. Sz Sz
1898, VI, nr. 2, p. 2.
137 Der Kronstădter Schneider - Fachverein. Vw 1898, V, nr. 39, p. 4.
138 A brass6i szab6munkasok . [Muncitorii croitori din Braşov]. Nsz 1899, XXVII,
nr. 91, p. 4.
13!1 [Adunarea generală a muncitorilor croitori din Braşov]. Nsz 1900, XXVIII,
nr. 7, p. 3.
Sindicatul lucrătorilor tîmplari
p. 3.

140 [Situaţia organizării muncitorilor timplari la Braşov].

ASz 1892, II, nr. 16,

1H [Activitatea in vederea organizării muncitorilor timplari din Braşov]. ASz

1892. I I, nr. 24, p. 3.

H2 [lnfilnţarea organizaţiei sindicale locale a muncitorilor timplari din Braşov].

Nsz 1900, XXVIII, nr. 19, p. 3.

Asociaţia lucrătorilor dogari
H3 Kronstadt. AP 1892, XX, nr. 33, p. 6. [Intrunirea de constituire a organiza
ţiei lucrătorilor dogari].

1H [Adunarea muncitorilor dogari din Braşov]. Nsz

1 892, XX,

nr. 33,

p. 6.

H5 Kadarsegedek szakegylete. Brass6. [Organizaţia calfelor de dogari din Bra
şov] . Nsz 1894, XXII, nr. 36, p. 4.

146 [Despre organizaţia profesională a dogarilor din Braşov]. Nsz 1 894, XXII,
nr. 43, p. 4.
147 Korrespondenzen. Kronstadt. Vw 1899, VI, nr. 9, p. 3. [ Adunarea generală
a organizaţiei sindicale a lucrătorilor dogari] .
Asociaţia profesionalA a muncitorilor lemnari

148 [Despre organizarea muncitorilor lemnari din Braşov]. ASz

4, p. 3.

149 [Formarea organizaţiei profesionale a

Asz 1897, VII, nr. 4, p. 4.

muncitorilor

lemnari

1897, VII. nr.

din

Braşov].

Sindicatul muncitorilor paotofari
150 [Despre inceputurile mişcării

1892, III, nr. 4, p. 3 .

muncitorilor pantofari din Braşov] Czipesz
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15 1 [Despre organizarea muncitorilor pantofari din Braşov) . Czipesz 1894, IV,
nr. 16, p. 2.
152 [Adunarea muncitorilor pantofari din Braşov in vederea formării organi
zaţiei sindicale locale]. Nsz 1 899, XXVII, nr. 40, p. 6.
153 Brass6. [Constituirea sindicatului muncitorilor pantofari]. Nsz 1899, XXVII,
nr. 43, p. 6.
1M Uj egylet. [O nouă societate (a muncitorilor pantofari din Braşov) ] . Nsz
1899, XXVII, nr. 1 16, p, 2.
Asociaţia muncitorilor pentru autoeducare
155 Soziale Rundschau. Kronstadt. AP 18:13, XXI, nr. 30, p. 3-4. [Despre aso
ciaţia de autoeducare a tinerilor meseriaşi din Braşov].
156 [Critica conducerii "Asociaţiei muncitorilor pentru autoeducare" din Bra
şov]. Nsz. 1893, XXI, nr. 29, p. 4.
Cercul de autoeducare al lucrătorilor zidari
1897,

157 [Aprobarea statutului cercului de autoeducare al zidarilor din Braşov]. lp
20, p. 3.

Îl, nr.

Asociaţia muncitorilor metalurgişti

158 A brass6i vas-es ercanyagiparos szakegylet kozgyiilese. [Adunarea gene
rală a asociaţiei muncitorilor fierari şi metalurgişti din Braşov]. Nsz 1895, XXIII, nr.
155.

150 Kronstadt. Generalversammlung der Kronstadter Eisen-und Metallarbei
tern . Vst 1895, XXIII, nr. 155.
160 [Şedinţa asociaţiei muncitorilor fierari din Braşov]. Nsz 1899, XXVII, nr.
29, p. 6.
161 Aufruf an die Eisen-und Metallarbeiter Kronstadts. Vw 1899, VI, nr. 4, p.
4. [Se anunţă o intrunire a lucrătorilor din această ramură].
Colective. Coogrese.
162 [Ştiri despre participarea delegaţilor braşoveni la congresele sindicale ale
muncitorilor croitori, lemnari, cizmari ş.a.]. AP 1891, nr. 34, p. 5-6; 1892, XX, nr. 17,
P. 2-4 ; nr. 32, p. 5; nr. 34, p. 3-4 ; nr. 35, p. 6.
163 [Delegaţii lucrătorilor croitori din Braşov la congresul sindical central] Nsz
1892, XX, nr. 31, p. 5.
164 [Participarea braşoveană la congresul lucrătorilor tipografi]. Typ 1 895,
XXVil, nr. 15, 16.
165• [Ştiri despre sindicatele muncitorilor metalurgişti, brutari ş.a. din Braşov].

NszN 1 896, 1899, 1900.

166 Kronstadt. [O întrunire a organizaţiilor muncitoreşti din Braşov] Vw 1897,
nr. 27, p. 3.
167 [Braşov. Organizaţii muncitoreşti]. Nsz 1 898, XXVI, nr. 35, p , 7.
168 Brass6. [Braşov. (Adunările muncitorilor brutari, tîmplari şi pantofari)] . Nsz
1899, XXVII, nr. 40, p. 6.
169 Korrespondenzen. Kronstadt. Vw 1 899, VI, nr. 9, p. 3. [Balul asociaţiilor din
Braşov).
170 A brass6i szakszervezkedes. [Organizarea sindicală la Braşov) . ASz 1900, IX,
nr. 2, p. 4.
IV,
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Studii şi referinte

171 Egyed, A. : Istoricul asociaţiilor muncitoreşti din Transilvania între anii
1868 şi 1872. Influenţa Internaţionalei I asupra mişcării muncitoreşti din Transil
vania. Studii, 1956, IX, nr. 6, p. 27-50.

172 Fodor, L., L. Vajda : Contribuţii la istoria mişcării sindicale din Transilva
nia (1848-1917) . Ed. C.C.S . , Bucureşti, 1957, 120 p . [Şi ediţie în limba maghiară].
173 Fodor, L. : Inceputurile mişcării sindicale din Transilvania (1848-- 1 900). In
voi. : "50 de ani de la crearea Comisiei Generale a Sindicatelor din Romănia, 19061956" . Ed. C.C.S., Bucureşti, 1958, p. 94-124.
m Bujor, M. Gh., : Sindicalismul în Ungaria. România Muncitoare, 1905, Seria
a II-a, nr. 14, p. 2.
175 Novitzky, Lăszl6 N. : Egystilt erovel. A magyar Konyvnyomdaszat otvenevi
szakszervezeti tevekenysegenek tortenete [Cu puteri unite. Istoria activităţii sindicale
de 50 de ani a tipografilor maghiari, Budapesta, 1912, 559 p. + tabl. stat.
Cercul muncitorilor

176 [Chemare către muncitorii din Braşov în vederea formării Cercului Mun
citorilor]. Nsz 1887, XV, nr. 27, p. 3.
177 Brass6. A munkaskor alapitasa. [Braşov. Intemeierea Cercului Muncitorilor].
Nsz 1887, XV, 23 octombrie.
178 [Despre activitatea Cercului Muncitorilor din Braşov]. Nsz 1888, XVI, nr. 30,
p. 2-3.

.

179 "[Despre activitatea Cercului Muncitorilor din Braşov] . Brass6 1690,
aprilie 24.
180 "[Despre înfiinţarea Cercului Muncitorilor din Braşov]. El 1890, aprilie 3.
181 "[Despre înfiinţarea Cercului Muncitorilor din Braşov] . Kv 1890, aprilie 3,
19, 22, 25.

182 [Intenţia muncitorilor din Braşov de a forma un Cerc al Muncitorilor].

Nsz 1890, XVIII, nr. 7, p. 3.

183 •SIMOTTA, Ferencz : Felhivas Brass6 varos kisiparosai, polgarai es munka
saihoz . [Apel către micii meseriaşi, cetăţenii şi muncitorii din oraşul Braşov]. Nsz
1820, 13 aprilie. [Formarea Cercului Muncitorilor].
184 [Crearea Cercului Muncitorilor din Braşov]. Nsz 1890, XVIII, nr. 17, p. 4.
185 [Adunarea muncitorilor din Braşov pentru crearea Cercului Muncitorilor].
Nsz 1890, XVIII, nr. 18, p. 3.
186 [Protestul membrilor Cercului Muncitorilor din Braşov faţă de teroarea
introdusă de patroni la Dognecea]. Nsz 1890, XVIII, nr. 31, p. 3.
187 [Date despre convocarea Congresului de constituire a Partidului Social De
mocrat din Ungaria - 1890 - şi acţiunea în acest sens a Cercului Muncitorilor
din Braşov]. Az ErdtHyi Munkas naptara az 1920 evre. (Calendarul Muncitorului
Ardelean pe anul 1920), p. 20 .
188 Versammlungen. Kronstadt. AP 1691, XIX, nr. 2, p. 7. [Adunarea de la
Cercul Muncitorilor din Braşov].
18� Aus Vereinen und Versammlungen. Kronstadt. AP 1891, XIX, nr. 4, p. 7.
[Adunarea generală a Cercului Muncitorilor].
190 Versammlungsberichte. Kronstadt. AP 1691, XIX, nr. 13, p. 6. [Adunarea de
la Clubul Muncitorilor].
19 1 [Adunare generală ordinară a Cercului Muncitorilor din Braşov] Nsz 1691,
XIX, nr. 2, p. 7.
192 Soziale Rundschau. Kronstadt. AP 1892, XX, nr. 6, p. 4. [Activitatea Cercului
Muncitorilor].
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193 Versammlungsberichte. Kronstadt. AP 1892 XX nr. 7 p. 6 [Adunarea gene
rală anuală a Cercului Muncitorilor] .
191 Versammlungsberichte. Kronstadt. AP 18J3, XXI, nr. 4, p. 7. [Adunarea ge
nerală anuală a Cercului Muncitorilor].
1!J:; Munkaskor. Brass6. [Cercul Muncitorilor din Braşov]. Nsz 1893, XXI, nr.
1, p. 8.
100 Versammlungsberichte. Kronstadt. AP 1894, XXII, nr. 5, p. 6. [Adunarea
generală anuală a Cercului Muncitorilor].
lV7 Munkaskor. Brass6. [Cercul Muncitorilor din Braşov]. Nsz 1894, XXII, nr.
36, p. 5.
198 Kronstadt. [Şedinţa Cercului Muncitorilor]. Vw 1897, IV, nr. 4, p. 4.
199 Achtung, Genossen von Kronstadt. Vw 1898, V, nr. 21, p,
4. [Programul
Cercului Muncitorilor].
200 Der Kronstădter Arbeiter-Klub Vw 1898, V, nr. 52, p. 4. [Se anunţă ser
barea din ziua de 25 decembrie] .
20 1 Brass6. [Braşov. (Adunarea generală anuală a Cercului Muncitorilor) ]. Nsz
1899, XXVII, nr. 8, p. 6 .
202 [Ştire despre organizarea unei serate de către Cercul Muncitorilor din
Braşov] . Vw 1899, VI, nr. 4, p. 4.
203 Versammlungen. Kronstadt. Vw 1899, VI, nr. 6, p. 3, [Intrunirea Cercului
Muncitorilor].
2w. A brâss6i munkaskor evi kozgyiilese. [Adunarea anuală a Cercului Munci
torilor din Braşov]. Nsz 1900, XXVIII, nr. 10, p. 3.
ORGANIZAŢIA P.S.D.
205 [Adunarea muncitorilor din Braşov şi raportul despre congresul pe ţară
al P.S.D.] . Nsz 1891, XIX, nr. 1, p. 7.
206 Kronstadt. AP 1892, XX, nr. 44, p. 6. [Intrunirea muncitorească din 16
octombrie, la care s-a discutat despre situaţia muncitorilor şi despre alegerea unei
delegaţii pentru congresul partidului].
207 Versammlungsberichte. Kronstadt. AP 1893, XXI, nr. 15, p. 6. [Adunarea
din 1 6 martie. Raportul delegaţiei la cel de al doilea congres al partidului].
208 Zur Versohnungskonferenz in Arad. AP 1893, XXI, nr. 41, p. 1 [Ecoul la
Braşov al apelului lansat pentru congresul partidului ce urmează să aibe loc la
Arad între 25-26 decembrie].
209 [Salutul socialiştilor braşoveni către conferinţa de partid de la Timişoara] .
Vw 1893, iunie, 30.
2 10 Socialismul în Braşov. TR 1895, XLIII, nr. 22, p. 86.
211 [Despre internaţionalismul proletar în rîndurile muncitorilor din Braşov].
ASz 1897, VII, nr. 4, p. 3.
212 Kronstadt. [Adunarea muncitorimii din 25 aprilie]. Vw 1897, IV,
nr.
19, p. 4.
213 Kronstadt. [Adunare socialistă]. Vw 1897, IV, nr. 29, p. 4.
211 [Marea adunare muncitorească din 14 noiembrie de la Braşov] . Vw 1897,
IV, nr. 46, p. 4.
21:; [Despre mişcarea social-democrată din Braşov. MO 1898 III, nr. 7, p. 4.
216 [Braşov. Apel pentru o mare întrunire muncitorească]. Nsz 1898, XXVI, nr.
.35, p. 7.
2 17 Kronstadt. V w 1898, V, nr. 44, p. 4. [Şedinţa Comitetului de Partid din
localitate la care s-a discutat înfiinţarea unui ziar de partid pentru Transilvania].
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218 Korrespondenzen. Kronstadt Vw 1898, V, nr. 49, P. 4. [Şedinţa din 21 no
iembrie a organizaţiei locale, în legătură cu cele două ziare de partid în limba
maghiară şi germană pentru Transilvania şi cu alegerea delegaţilor la Congresul
pe ţară al Partidului].

219 Korrespondenzen. Kronstadt. Vw 1898, V, nr. 51, p. 4. [Desfăşurarea primei
serate organizate de partid. Incasările pentru fondul delegaţilor].
220 Brass6. [Braşov. (Adunarea generală a muncitorilor din Braşov)] Nsz 189D,

XXVII, nr. 6, p. 5.

22 t Brass6 . Nepgyiiles. [Braşov. Adunare populară (organizată de P.S.D.)]. Nsz

1899, XXVII, nr. 22, p. 6.

222 [ Şedinţa muncitorilor din Braşov
P.S.D.] Nsz 189:), XXVII, nr. 24, p. 6.

în

vederea

participării

la congresul

223 [Adunarea muncitorilor din Braşov]. Nsz 1899, XXVII, nr. 31, p. 6. [Ale
gerea conducerii organizaţiei locale de partid] .

221 [ Chemare către muncitorii din Transilvania să strîngă legăturile lor cu
comitetul pentru Transilvania al P.S.D.U. de la Braşov] . Nsz 1899, XXVII, nr. 40,
p. 4; nr. 46, p. 4; nr. 51, p. 6.
225

Brass6 [Braşov. (Adunarea muncitorimii)]. Nsz 1 899, XXVII, nr. 62, p. 6.

226
Brass6. [Braşov.
XXVII, nr. 80, p. 4.

(Corespondenţă despre mişcarea socialistă)] . Nsz 1899,

227 [Mişcarea social-democrată din Braşov]. Nsz 1899, XXVII, nr. 80, p. 6.

228

Figyelem brass6i munkâsok . [Atenţie, muncitori ai Braşovului. (Alegerea
organelor de conducere locale ale P.S.D.) ) Nsz 1899, XXVII, nr. 83, p. 4.
229 Erdely. [Transilvania. (Conferinţa P.S.D. de la Braşov)] Nsz. 1899, XXVII,
nr. 93, p. 4.

230 [Ştire despre constituirea la Braşov a comitetului pentru Transilvania al
P.S.D.U.] Vst 1899, XXVII, nr. 41, p. 4.

23 1 Kronstadt. Der Sozialismus unter

den

Siebenbiirger Sachsen. Vst. 1 899,

XXVII, nr. 67, p. 3. [ Intrunire socialistă la Braşov] .

III. DIN ACTIVITATEA IDEOLOGICA ŞI POLITICA A MIŞCARII SOCIA·
LISTE BRAŞOVENE
Presa şi propaganda socialistă. Ecoul internaţionalei 1-a şi al comunei din
Paris. Răspîndirea marxismului. Alte curente ideologice. Dezvoltarea miş
cării muncitoreşti şi socialiste. Legături cu ţara liberă. Sărbătorirea zilei
de 1 Mal. Problema naţională. Persecutarea mişcării socialiste). (Izvoare).
232 Listă de diuarele ce au apărut

în "Dacia traiană" în anul 1874. Gazeta
altele, Lucrătorul român

Transilvaniei, 1875, XXXVIII, nr. 1 . [Se recomandă, între

şi ['ipograful român] .

233 Meseriaşul Român. Gazeta Transilvaniei, 1886, XLIX, nr. 39, p. 3. [Se salută
apariţia noului organ].

234 Concedierea ocnarilor români de la Anina. Gazeta Transilvaniei, 1892, LV,
nr. 286, p. 4.
235 Socialismul în Ungaria. GIJIZeta Transilvaniei, 1894, LVII,

U - CUMIDAVA

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

nr.

77, p. 1.

ALEXANDRU PORTEANO

210

236 [Date despre abonamentele din Braşov la gazeta lucrătorilor tipografi]. Typ

1895, XXVII, nr. 10, 43; 1 898, XXX, nr. 30.

237 Kronstadt. Polizeijagd auf die "Nepszava" . Vst 1895, XXIII, nr. 120, p. 3.

!!38 [Incercarea muncitorilor din Transilvania de a edita un ziar muncitoresc
la Braşov, interzisă de autorităţi]. Nsz 1898, XXVI, nr . 95, p. 5.

239 Zur Frage eines rumanischen Parteiblattes.

2t,O Kronstadt.

Vw 1898, V, nr. 23.

Vw 1898, V, nr. 44, p, 4 . [Şedinţa comitetului de partid din loca

litate la care s-a discutat înfiinţarea unui ziar de partid pentru Transilvania].
2H Das Presskomite der Kronstădter Arbeiterschaft. Vw. 1898, V, nr. 48, p. 4,
nr. 40, p. 4. [Apropiata apariţie a celor două ziare : Erdelyi Neplap şi Siebenbi.irger
Arbeiter-Zeitung].
242 [Despre interzicerea tipăririi celor două ziare socialiste la Braşov.] Gazeta
Transilvaniei, 1898, LXI, nr. 285 ; 1899, LXII, nr . 4, p. 2.
213 [Date despre răspîndirea presei socialiste la Braşov]. In vol :. "Jelentes a Bu
dapest-fo-es szekvarosi allami rendorseg 1899 evi miikodeseri:il" [Raport despre acti
vitatea poliţiei de stat din Budapesta pe anul 1899)], Budapesta, 1900, p. 423--424,
469-487.

244 Cărţi, reviste şi ziare oprite in Ungaria. Gazeta Transilvaniei. 1899, LXII,
. nr. 104, p. 3 ; nr. 105, p. 3.
(Presă şi broşuri socialiste].

215 Greva [ generală a lucrătorilor tipografi din Bucureşti].

Gazeta Transilvaniei.

1899, LXII, nr. 3, p. 2-3.

p. 4.
p. 4.

21,6 Măcel in Sintana. Gazeta: Transilvaniei, 1899, LXII, nr. 5, p, 3.
247 [Interzicerea editării ziarului socialist la Braşov] Nsz 1899, XXVII, nr.
218 [Locurile unde se pot găsi în Braşov ziarele socialiste]

249 [Greva generală de la Reşiţa]

bruarie.
27.

2,

Vw. 1899, VI, nr. 4,

Gazeta Transilvaniei, 1871, XXXIV, 27 fe-

2'·9 [Greva generală de la Reşiţa] Gazeta Transilvaniei, 1900, LXIII, nr. 21, 24,
• ••

250 [Ştiri despre Comuna din Paris] Gazeta Transilvaniei, 1871, XXXIV, 27 fe
bruarie; 13, 14, 20, 24 martie; 3, 10, 21 aprilie ; 8, 26, 29 mai ; 28 nov. ; 1879, 10 apr. ;
1880, 1 9 iunie, 13 iulie.
25 1 [Articol despre Karl Marx] Gazeta Transilvaniei 1872, XXXV, nr. 9, p. 4.
252 [Serbare Lassalle la Braşov]. Vw 1897, IV, nr. 36, P. 4.
253 [Intrunire muncitorească la Braşov. S-a dezbătut scopul mişcării socialiste].
Nsz 1899, XXVII, nr. 6, p. 5.
* **

254 [Mărturia unui muncitor maghiar despre importanţa legăturilor prin Bra
şov, dintre Transilvania şi vechea Românie]. Nsz, 1891, XIX , 6 februarie, p. 4.
255 Mille C., Către lucrătorii români din Transilvania. Munca Bucureşti 1893,
septembrie, 19. [Vizita delegaţiei P.S.D.M.R. la Braşov, Cluj ş� in alte centre ale
Transilvan iei].
256 Socialismul in Braşov. Telegraful Român 1895, XLIII, nr. 22, P.
86. [După
Gazeta Transilvaniei].
257 Un nou partid în Ardeal. Gazeta Transilvaniei, 1900, LXIII, nr. 1 1 7, p. 1 .
[Partidul Social Democrat din Transilvania].
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258 Conferinţa socialistă î n Braşov. · Gazeta Transilvaniei, 1900, LXIII, nr. 1 1 8,
p. 2. [Se critică atitudinea dăunătoare, greşită, a unor lideri socialişti maghiari in

problema naţională. Scrisoarea socialiştilor din vechea Românie].
259 [Relatare asupra conferinţei socialiste de la Braşov]. Lumea Nouă (Bucu
reşti), 1900, VI, seria a III-a, nr. 39, p. 4; nr. 40, p. 4; nr. 43, p. 4; nr . 44, p. 2.
260 [Ştiri despre conferinţa socialiştilor transilvăneni de la Braşov] Nsz, 1900,
XXVIII, nr. 39, p. 3.
'"**

261 A voros majus [Maiul roşu (la Braşov) ]. A lt 1890, XXX, nr. 86, p. 2-3 .
262 [Despre manifestaţia de 1 Mai la Braşov] Brass6 1890, 3 mai.
263 Soziale Rundschau. Kronstadt. A.P. 1891, XIX, nr. 8, P. 4; nr. 16, p. 5.
[Sărbătorirea zilei de 1 Mai].
264 Versammlungsberichte. Kronstadt. A.P. 1891, XIX, nr. 16, p. 7-8 [Intrunirea de la hotelul "Europa" , consacrată zilei de 1 Mai].
265 [ 1 Mai la Braşov]. Brass6i Hirad6, 1891, aprilie, 8, 29 ; mai, 2.
266 [Serbarea de 1 Mai la Braşov]. Erdelyi Hirad6 1891, aprilie 7.
267 [Despre sărbătorirea zilei de 1 Mai la Braşov] Kf 1891, II nr. 10, p. 1.
268 [1 Mai la Braşov] Kăzj 1891, I, nr. 2, p. 3.
269 [Despre serbarea de 1 Mai la Braşov] Munca (Bucureşti) 1891, mai 5.
270 [Serbările de 1 Mai de la Braşov]. Nsz 1891, XIX, nr. 8, p. 4; nr. 16, p. 2 .
27 1 [Muncitorii din Braşov ş i ziua de 1 Mai] TZ 1891, XL, nr. 68, p . 3.
272 Soziale Rundschau. Kronstadt. AP 1893, XXI, nr. 19, p. 4 ; 1 894, XXII, nr. 3,
p. 3 ; nr. 19, p. 6. [1 Mai].
273 Majus elsejei unnepek [Serbările de 1 Mai (şi la Braşov) ]. MO 1893, 1, nr.
11, p. 2.
2i4 A brass6i nyomdaszok majus 1-i i.innepsege [Serbarea de 1 Mai a tipogra
filor din Braşov]. Typ 1895, XXVII, nr. 18.
2i5 [ Pregătiri în vederea sărbătoririi zilei de 1 Mai la Braşov]. AV 1897, XVII,
nr. 84, p. 3 .
276 ( 1 Mai la Braşov] Sz Sz 1897, V, nr. 4, p. 2.
277 [ Persecuţii antisocialiste la Braşov, de 1 Mai]. Nsz 1898, XXVI, nr. 22, p. 7 ;
:�r. 24, p. 7.
2i8 Der erste Mai. Kronstadt. Vw 1898, V, nr. 19, p. 2.
279 Majus elseje Brass6ban [1 Mai la Braşov]. Nsz 1900, XXVIII, nr. 50, p. 2 ;
nr. 51, p . 2.
,

'"**

Transilvania. Dacia Viitoare, 1883, 1, nr. 1, p. 12. [Problema naţională ro
mânească. Reproducere după Gazeta Transilvaniei].
281 Transilvania. Sciri din Dacia. Dacia Viitoare. 1883, I, nr. 4, p. 62 [Protes
tele românilor din Braşov şi Cluj împotriva proiectului de introducere a limbii
maghiare obligatorii în şcolile secundare].
282 Din Transilvania. Dacia Viitoare 1883, I, nr. 6, p. 90-92. [Reproducere după
280

Gazeta Transilvaniei].

'"**

283 [Mare întrunire socialistă la Braşov, pentru apărarea libertăţii presei]. Nsz
1898, XXVI, nr. 18, p. 5.
284 [Persecutarea mişcării muncitoreşti din Braşov] Nsz 18::18, XXVI, nr. 66,
p. 3, 5.
285 Adunare de muncitori dizolvată [la Braşov] Gazeta Transilvaniei 1899, LXII,
nr. 4, p. 2.
286 [Măsuri antisocialiste ale oficialităţilor braşovene] Nsz 1899, XXVII, nr. 29,
p. 6 ; nr. 43, p. 6 ; 1900, XXVIII, nr. 145, p. 4.

14*
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287 [Persecutarea muncitorului socialist Knaller Victor din Braşov] Nsz 1900,
XXVIII, nr. 19, p. 4.
288 [Adunări muncitoreşti interzise la Braşov ş.a.] In vol. : "Jelentes. . . 1900" ,
Budapesta, 1901, p. 566-567.
IV . DOCUMENTE DE PARTID, SINTEZE, STUDII ŞI REFERINŢE
289 Ceauşescu, Nicolae : Partidul Comunist Român, continuator al luptei revo
luţionare şi democratice a poporului român, al tradiţiilor mişcării muncitoreşti şi
socialiste din România. Expunere făcută la adunarea festivă consacrată celei de a
45-a aniversări a P. C. R. In : România pe drumul desăvîrşirii construirii socialiste,
vol. I, Ed. Politică, Bucureşti, 1968, p. 335-415.
200 Ceauşescu , Nicolae : Semicentenarul glorios al Partidului Comunist Român.
Expunere la adunarea solemnă din Capitală, 7 mai 1971 [în voi. România pe drumul
construirii societăţii socialiste multilateral dezvoltate, vol. 5, Editura Politică, Bucu
reşti, 1971, p. 860-938.
2!11 Ceauşescu, Nicolae : Cuvintare la adunarea festivă consacrată aniversării a
80 de ani de la crearea partidului politic al clasei muncitoare din România, 30 martie
1973 [in vol.] România pe drumul construirii societăţii socialiste multilateral dezvol
tate, vol. 8, Editura Politică, Bucureşti, 1973, p. 253-303.
2!l2 Programul Partidului Comunist Român de făurire a societăţii socialiste multi
lateral dezvoltate şi înaintarea României spre comunism. Proiect. Editura Politică.
Bocureşti, 1974, 184 p.
2!JJ Din istoria Transilvaniei. Sub ingrijirea lui Miron Constantinescu. Vol. II,
ediţia a II-a. Ed. Academiei, Bucureşti, 1963, 550 p.

(Referinţe. Ediţii in limbile

:

maghiară, german i şi franceză] .

294 Istoria României. Vol. IV. Redactor respon&abil acad. P. Constantinescu
Iaşi. Ed. Academiei Bucureşti, 1964, 861 p. [Referinţe] .
295 Constantinescu, Miron, Daicoviciu Constantin, Daicoviciu Hadrian, Lungu,
Traian, Oprea Ion, Pascu Ştefan, Petric Aron, Porţeanu Alexandru, Smarandache
Gheorghe : Istoria României. Compendiu. Ed. Didactică şi Pedagogică. Bucureşti,
1969, 727 p. + 15 hărţi. Ediţia a II-a, 1971. [Referinţe. Ediţie în limbă franceză] .
296 Istoria poporului român. Sub redacţia acad. A. Oţetea. Ed. Ştiinţifică. Bucu
reşti, 1970, 460 p. [Referinţe].
297 A magyar munkasmozgalom tărtenete vâlogatott dokumentumai [Documen
te alese din istoria mişcării muncitoreşti maghiare] Budapesta, vol. I-V. [Referinţe].
298 Deac, A: Mişcarea muncitorească din Transilvania, 1 890-1895. Ed. Ştiinţi
fică, Bucureşti, 1962, 391 p . [ Referinţe] .

299 Egyed, Akos : Despre mişcarea muncitorească din Transilvania intre anii
1880-1890, Studii 1957, X, nr. 4, p. 33-56. [Referinţe cu privire la mişcarea munci

torească din Braşov].
300 Gheran Elena, Porţeanu Alexandru : Răspîndirea operelor lui Fr. Engels
in mişcarea muncitorească din Transilvania. Studii 1970, tom 23, nr. 6, p. 1 089-1 107.

301 Jurca, Nicolae : Ecoul Comunei din Paris în presa braşoveană, Cumidava,
1970, IV, p. 281-291.

302 Mîndrea, Ion, Mikl6s Ştefan: Contribuţii privind crearea organizaţiei din
Braşov a Partidului social-democrat Cumidava 1971, V. p . 137-149.
303 Porţeanu, Alexandru, Iordache, A., Cincea P. : Ecoul Comunei din Paris în
publicaţiile muncitoreşti şi socialiste din România, la sfîrşitul secolului trecut
(1871-1900). Revista arhivelor 1961, IV, nr. 2, p. 43-76.,
[Referinţe].
304 Porţeanu Alexandru : Incercări de editare a unei gazete socialiste in limba
română în Transilvania, la sfîrşitul secolului trecut. Studii, 1964, tom 17, nr. 3, p .
583-596.
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305 POTţeanu, Alexandru : 75 de ani de la crearea P.S.D.M.R. Astra 1968, nr. 10,
[Legături cu Braşovul] .

J06 Porţeanu, Alexandru :
,.Gazeta Transilvaniei" şi mişcarea socialistă a
timpului. Cumidava I I I Anuarul Muzeului judeţean de Istorie Braşov pe anul
1969, p. 231-258. [Comunicare la sesiunea jubiliară de la Braşov "130 de ani de la
apariţia Gazetei Transilvaniei"].

307 Porţeanu, Alexandru : Szab6 Ervin Kapcsolata a romaniai szocialistâkkal.
[Legăturile lui Szab6 Ervin cu socialiştii din România]. Korunk 1 970, XXIX, nr. 9,
p. 1428-1434.
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DIE BIBLIOGRAPHIE DER ARBEITERBEWEGUNG IN BRAŞOV
(KRONSTADT) VON DEN ANFĂNGEN BIS ZUM JAHRE 1900
(ZUSAMMENFASSUNG)

Der Verfasser stellt eine Auswahlbibliographie liber den noch unge
niigend erforschten Zeitabschnitt, von den Anfăngen und der Entwicklung
der Arbeiterbewegung bis zum Jahre

1 900,

zusammen. Es wird auf Quellen

hingewiesen, die wesentlich zur Vertiefung der ortsgeschichtlichen For
schungen betreffend die Rolle des Proletariats aus Braşov (Kronstadt) und

Umgebung im Rahmen der A:rbeiter - und sozialistischen Bewegung bei

tragen kănnen.

Die Arbe1t gliedert die Dokumente in folgende Kapitel :

I. lage der Arbeiterk!lasse, Forderungen, Streiks.

1!. Organisationen der Arbeiterkilasse (berufliche und politische)

III. Die sozi·ailistische Presse und Propaganda.
IV. Parteidokumenten.
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CONTRIBUŢII PRIVIND PARTICIPAREA MASELOR POPULARE DIN
ŢARA FAGARAŞULUI LA .REVOLUŢIA BURGHEZO-DEMOCRATICA
DE LA 1848 DIN ŢARILE ROMANE

ION MlNDREA şi ŞTEFAN MIKLOS

Revoluţia de la 1 848 din ţările române, izvorîtă din aceleaşi condiţii
ale dezvoltării materiale şi spirituale ale societăţii româneşti din Moldova,
Transilvania şi Ţara Românească, a avut un caracter organic şi unitar. Re
voluţia a fost unitară nu numai prin exprimarea aceloraşi năzuinţe, pro
prii tuturor românilor, ci şi prin legăturile continue între centrele revolu
ţionare din cele trei provincii, părţi componente ale aceluiaşi trup
naţional.
Desfăşurîndu-se pe fondul luptei generale împotriva feudalismului,

a stării de exploatare socială şi oprimare naţională exercitată de clasele
privilegiate din Transilvania, vîrtejul revoluţiei de la 1848 a atras cu re
peziciun e masele ţărăneşti, pe orăşenii şi intelectualii din districtull Făgă
raşului. Ca pretutindeni unde a avut loc, şi pe aceste meleaguri revoluţia
era chemată să rezolve năzuinţele de veacuri ale populaţie i româneşti, de
libertate socială, independentă şi unitate naţională.
Grele sarcini

feudale,

samavolnidile

nobiHlor

şi

ale

diferiţilor

d regători apăsau greu pe umerii ţărănimii din districtul Făgăraşului, fie ea
dependentă sau nu. Aici, ca de altfel în intreaga Transilvanie marea majo

ritate a i obagilor o formau ţăranii români 1 . După legea urbarială din 1847,

în stare de i obăgie se aflau locuitorii din 51 de comune ale districtului Fă

găraş. Alături de comunele iobăgite mai
"boiereşci" sau cele "militarisate" 2•

existau comune scutite, numite

1 Ştefan Mateş, Situaţia economică a Românilor din ţara Făgăraşului, Cluj,
1935, p. XLI.

2 George Bariţiu, Părţi alese din istoria Transilvaniei pre două sute de ani din
urmă, Sibiu, 1889, vol. 1, p. 647-648.
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ION MlNDREA ş i ŞTEFAN MIKLOS

Starea materială a i obagilor era deosebit de grea. De pe un pămînt
redus ca întindere ţăranlill

iobag trebuia să scoată, cu

mij[oace de

lucru

rudimentare, cu vite slabe sau rău întreţinute, un minim necesar existen

ţei familiei sale. De asemenea prin munca sa intreţinea "curtea domneas
că" , suporta partea cea mai mare a poverilor faţă de comitat şi faţă

de

stat.
In schimbul pămîntului pe care-I lucra (, ;sesie"), pentru întreţinerea
familiei sale, i obagul trebui a să facă "robotă" şi alte prestaţii feudalului,
să dea zeciuială şi daruri

la

diferite ocazii. Cea mai anevoioasă povară a

iobagilor era robota. Aceasta, însă, deşi fixată de unele "urbarii " din Un
garia in funcţie de mărimea sesiei, era de multe ori fixată "după datină",

ceea ce lăsa cimp liber samavolniciilor proprietarilor. Robota şi mărimea

sesiei i obăgeşti era variată ca mărime de la sat la sat. Astfel, in comuna
Veneţia de Sus, i obagii cu o sesie de 25-40 gălete ( 1 2,5-20 jugăre) de
semănătură şi finaţ lucrau pe moşia nobilului cîte 3 zile p e săptămînă, iar
cei cu o sesie de pînă la 20 gălete ( 1 0 iugăre) , lucrau 2 zile pe săptămînă.

In comuna Părău situaţia era puţin schimbată. Aici, iobagii care deţineau
o sesie de 60-70 gălete (30-35 jugăre), prestau cîte 4 ziae de lucru pe săp
tămînă, cei cu sesii de 40-50 gălete (20-25 jugăre), munceau cite 3 zile
pe săptămînă, iar cei care deţineau pămînt pînă la 40 gălete (20 j ugăre),
munceau pe pămîntul feudalului cite 2 zile pe săptămînă 3. O situaţie mai

grea o aveau iobagii din comunele de munte, unde pămîntul de arătură al
sesiei era foarte mic. Aşa de exemplu, in comuna Şinca-Veche, o sesi e de

mărime mijlocie avea doar 1-2 gălete de pămînt pentru arătură � .
Pe lîngă robotă, numeroasele obligaţi i şi în primul rînd "dijma" se
cătuiau complet avutul ţăranului. In comuna Viştea de Sus, ţăranii dă
deau baronului Iosif Brukenthal, "dijma domnească la curte din tot felul
de bucate ce prăşiau la cîmp a 1 0-a parte. Din picioici şi fasole numai de 2
ani de zile a început curtea a lua cu sila . . . " . Tot în ace-astă comună dijma
se mai dădea "de la un porc, 1 creiţar, de la un miel iar un creiţar, cine
are 1 O miei acela dă un miel in dijmă" 5 . Iobagii de aici se pling contra

sistemului dijmei in muncă, care, " l a vremea seceri i, la sapă, la coasă şi la

3 Ştefan Meteş, op. cit., p. LXV.
� Ibidem, p. LXV-LXVI.
5 Datele sînt luate din documentul "Răspunsul iobagilor români din Viştea
de Sus la cunoscripţia urbarială din 1820 in Ţara Făgăraşului" (vezi Ştefan Meteş,
op. cit., p. 381 şi 385).
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3 zile şi nu face cu oamenii
cum ar trebui să facă, fără ca pe vitele ne ia cu biraele cele domneşti"6•
tot felul de lucru cind ii grabnic ne ţine cîte

Din cauza grelelor sarcini feudale, a deposedărilor de păduri,

pă

şuni, pămînturi, ţărănimea din satele "Ţării Oltului", fie ea dependentă
sau nu, se ridică la luptă in masă impotriva nobililor, a dregătorilor şi a
întregii administraţii, reprezentată in maj oritate de funcţionari maghiari.
Incă din primăvara anului

1 848,

rapoartele autorităţilor regimului habs

burgic vorbeau de "serviciile refuzate de
găraş

.

.

.

"7

subalternii nobililor

din

Fă

Alături de ţărănime vor îmbrăţişa nobilele idealur i al e revoluţiei o
serie de orăşeni, meşteşugari şi intelectuali ; ei se fac interpreţii năzuin
ţelor seculare de libertate ale populaţiei româneşti de pe aceste m eleaguri .
In districtul Făgăraşului, unde s-au dezvoltat de timpuriu meşteşu
gurile, in general cele casnice, existau in preajma anului

1 848,

pe lîngă

"tehurile" (breslele) din oraşul Făgăraş , printre care cea mai importantă
era corporaţi a tăbăcarilor, o serie

de meşteşugari indivduali : lemnari,

măcelari, croitori etc., răspîndiţi mai ales la sate8.
Printre intelectualii români făgărăşeni , care
pentru ideile lor înaintate, se numărau in
confesionale, printre care amintim pe

s-au făcut cunoscuţi

primul dnd dascălii şcolilor

Petru Popescu (dascăl şi paroh),

participant la revoluţie cu gradul de maior, pe Bucur C omşa, sau pe renu
mitul "învăţăcel" Adam Coţaveiu, care a slujit şcoala, "tocmai pe timpul
revoluţiei", învăţînd atit pe copiii din oraş, cit şi pe cei din sate 9•
Orăşenii, fie ei intelectuali sau meşteşugari au fost participanţi di
recţi la acţiunile revoluţionare. Reflectind starea de spirit ce ii cuprinsese
pe aceşti a, un raport al autorităţi1lor administrative a!

birarului oraşUJl.ui,

preciza că , in Făgăraş "mulţi orăşeni străpunşi de ideile epocii prezente, in
deosebi cei români, manifestă nesupunere şi înclinaţii spre tulburarea li
niştei publice" 10•
Incă de la inceputurile revoluţiei in Transilvania, românii din Ţara
Oltului îşi vor manifesta dorinţa de a participa alături de fraţii lor la ma-

6 Ibidem,

p. 383.

7 Arhivele statului Sibiu, Protocolul al II-lea al Universităţii
1846-1848, p. 618. act. nr. 618 din 31 mai 1 848.
8 Ştefan Meteş, op. cit., p. CI-CXI.

săseşti, intre

9 Ni colau Aron, Monografia bisericilor, şcoalelor şi reuniunilor române din
Făgăraş, Făgăraş, 1913, p. 40, 56, 96.
10 Arhivele statului Braşov, fondul Prefectura Făgăraş, doc. nr. 99/1848.
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rile acţiuni ale naţiunii. ln zilele premergătoare Adunării Naţionale din
3/1 5 mai 1848, printre miile de ţărani din toate colţurile ţării, care se
indreptau spre Blaj, se numărau şi locuitorii satelor făgărăşene 1 1• lnflăcă
ratele discursuri de pe Cîmpia Libertăţii, cele 1 6 puncte ale petiţiei naţio
nale, ce demonstrau voinţa dîrză a maselor de a-şi vedea respectate reven
dicările lor sociale şi naţionale, au avut menirea să entuziasmeze inimile
românilor făgărăşeni. Semnificativ este şi faptul că, printre cei aleşi să
prezinte la împărat cererea naţiunii de la Blaj, se numărau şi reprezen
tanţi ai acestui ţinut12•

In urma hotărîrii dietei de la Cluj , din mai 1 848, de incorporare a:
Transilvaniei la Ungaria, a intensificării măsurilor represive ale autorităţi
lor maghiare, revoluţia din Transilvania intră într-o nouă fază a desfăşură
rii sale. Românii transilvăneni se vor aduna intre 3/1 5-12/25 septembrie in
cadrul celei de a treia adunări de la Blaj. Aici s-a hotărît organizarea şi
ridicarea armată a poporului român ardelean 13 • Aceasta era consecinţa ne
număratelor samavolnicii ale dregătorilor şi domnilor d e pămînt, ale ja
furilor, bătăilor şi închisorilor pe care le-au suportat revoluţionarii români.
ln toamna anului 1 848, masele ţărăneşti au pornit pe drumul vechi
al luptei împotriva nobililor care căutau să menţină şi să intensifice ex
ploatarea precum şi împotriva persecuţiilor şi abuzurilor dregătorilor co
mitatului. Sint semnalate acţiuni ale obştHor ţărăneşti din comunele Dră
guş, Ucea de Jos, Sîmbăta de Jos, Iaşi, Voivodeni, de ocupare prin forţă
a unor proprietăţi ale curţii nobilare a boierului Iosif Brukethal. Din
aces t motiv, el s e va adresa Comitetului de pacificaţiune din Sibiu (Comi
teturr Naţiunii Române) ca acesta să i a grabnice măsuri contra "jafurilor
care s-au făcut . . . " in aceste comune asupra pădurilor şi proprietăţilor
sale, cerînd "să se întocmească o comisie, care să aducă la lumină făcătorii
de pagube şi a pedepsi pe vinovaţi în modul cel mai aspru . . " H . Totodată.
acesta roagă Comitetul să dea "puternică poruncă", ca ţăranii să nu se ri
dice impotriva unor dregători ai săi15. Asemenea acţiuni ţărăneşti au avut
loc şi pe proprietatea grafului I. Teleki, în comuna Arpaşul de Sus, unde
locuitorii au intrat în pădurea nobilului şi în suprafeţele de finaţ 16.
.

11 Victor Cheresteşiu, Adunarea Naţională de la Blaj, Bucureşti, Editura politică, 1966, p. 145.
12 George Bariţiu, op. cit., vol. II, Sibiu, 1890, p. 124-125.
13 Ibidem, p. 242-249.

H Arhivele statului Braşov, fondul Prefecturii Făgăraş, doc. nr. 92/1 848 .
Ibidem..
16 Ibidem, doc. nr. 93/1848.

1:>

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

PARTICIPAREA MASELOR POPULARE LA REVOLUŢIA DIN 1848

219

Alături de acţiunile contra proprietăţilor nobiliare , ţăranii din dis
trictul Făgăraşului au opus o dîrză rezistenţă faţă de recrutări. In septem
brie

1 848, în mai multe comune, printre care Perşani, Cuciulata, satul Lup

ş.a, ţăranii s-au opus comisiei de recrutare, căutînd să împiedice înregis

trarea şi recrutarea tinerilor în armată, sub motivul că ei nu vor servi in
tereselor de clasă ale nobilimii17•
La începutul lunii septembrie a anului

1 848 acţiunile antifeudaic ale

locuitorilor Făgăraşului căpătau un tot mai pronunţat caracter revoluţio
nar. Descriind atmosfera revoluţionară din această parte a ţării, "Gazeta
Transilvaniei" nota că "Se mai sună tare ca romănii săteni provinţiali ar
sta gata a cere arm e şi a se militariza în regimente de graniţă . . . " 18 •
La scurt timp în Ţara Făgăraşului se va organiza una din cele

1 5 le

giuni române constituite pe baza hotărîrii Adunării Naţionale din septem
brie de la Blaj ş i aprobate în

2 1 octombrie de inalta comandă generală din

Sibiu 19• La conducerea acestei legiuni au fost ales prefectul I ovian Brad 20
Legiunea Ţării Făgăraşului, condusă de prefectul Iovian Brad, numit
în această funcţie de Comitetul Naţional Român, se va baza, in împrejură
rile dramatice ale revoluţiei, numai pe contribuţia materială a românilor
făgărăşeni. Din punct de vedere al organizării , Prefectura română a Ţării
Făgăraşului a împărţi t teritoriul districtului în mai multe centurii şi de
curii, organizînd apărarea militară cu ajutorul populaţiei satelor2 1•
Lîngă oraşul Făgăraş, în comuna Şercaia se va organiza tabăra mili
tară a românilor făgărăşeni. Aici îşi va fixa pentru un timp cartierul ge
neral felmareşalul Gedeon - comandantul suprem al trupelor imperiale
din Ţara Bîrsei, care va detaşa de acolo pe prefectul Iovian Brad "cu trupa
sa de lăncieri" , pentru unele acţiuni militare în Ţara Bîrsei22•
17

Ibidem, actele prezidenţiale, doc. nr. 83, 84, 87/1848.
" Gazeta Transilvaniei" , anul XI, nr. 73 din 6/18 septembrie 1 848, p. 301.
1!1 George Bariţiu, op. cit., p. 309-3 1 1 .
20 Iovion Brad, născut l a 20.X.1817 la Orlat, îşi termină studiile l a şcoala din
Blaj, după care trece în România, ca profesor de limba germană la şcoala din Cra
iova. Reintors la 1848 in Transilvania, este numit prefect în districtul Sibiului iar
apoi în districtul Făgăraşului (C. Diaconovici, Enciclopedia Română, vol. I, Sibiu,
1898, p. 558 ; Silvestru Moldovan, In Panteon, Sibiu, 190 1 , p. 70). ln timpul celei de a
treia Adunare de la Blaj, din septembrie 1848 tînărul locotenent de grăniceri, Iovion
Brad va fi alături de Avram Iancu şi Axente Sever, în mobilizarea românilor la
adunare, va conduce coloanele de grăniceri de la Orlat la Blaj. In aceste momente
el va fi în fruntea acţiunilor de organizare şi instruire militară a românilor (Al. Pa
piu llarian, Istoria Românilor din Dacia Superioară, vol. III, p. 48, 57, 58 ; George
Bariţiu, op. cit., p. 245).
18

2 1 Arhivele statului Braşov, fondul Prefecturii Făgăraş, oct. nr. 10/1849.
22

I bidem ; G. Bariţiu, op. cit., p . 318-319.
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Despre organizarea Legiunii române a Făgăr�ului vorbeşte şi "Ga
zeta Transilvaniei", care arată că, în tabăra de la Şercaia s-au adunat la
23 octombrie 1 848, din tot districtul Făgăraşului "o mare sumă de români
armaţi şi căpitani sub prefecţii lor comandanţi" . Acel�i ziar anunţa că, în
acest ţinut "numărul românilor armaţi va trece de peste 1 0 mii, partea
oea mai mare cu lance'm. Din tabăra de la Şercaia sînt cunoscute faptele
militare ale unor conducători ca viceprefectul Ioan Comşa sau centurionul
Voicila din Cuciulata, care au organizat detaşamente armate româneşti şi
acţiunile de apărare a Ţării Oltului2".

Acţiunile revoluţionare se îndreptau în această perioadă t D t mai in
sistent impotriva autorităţilor administrative, reprezentate în majoritate
de funcţionarii unguri. La 25 octombrie toţi "oficialii" (reprezentanţii au
torităţii administrative) au fost siliţi a demisiona25• Din iniţiativa Comite
tului Naţiunii Române de la Sibiu se iau măsuri şi la făgăraş pentru ale
gerea unei administraţii provizorii26 ; dreptul de numire pentru posturile
de conducere îl exercită generalu:l comandant Puchner, punînd în fruntea
administraţiei de regulă cite un ofiţer pensionat din armata imperială, iar
ca "Adlatus" (adjunct) un conducător român. Astfel, la Făgăra-ş e numit la
30 octombrie ca vicecăpitan un colonel pensionar, avind ca ajutor pe preo
tul1 Moldovan din Racoviţa şi pe tribunul Ioan Iovian Brad (prefect al Le
giunii române)27 .
Această situaţie provizorie durează pînă la 1 2 noiembrie 1 848, cind
vor avea loc alegeri şi numiri generale în administraţia oraşului. Anun
ţînd acest eveniment "Gazeta Transilvaniei " menţiona că : "Astăzi distric
tul Făgăraşului sau mai pe româneşte Ţara Oltului avu o zi mare, însem
nată, scumpă. Astăzi poporu� român în număr de 70 mii îşi alese prin ai
săi deputaţi pe oficialii de ţinut. . " 28.
.

Pentru organizarea alegerilor Comitetul Naţiunii Român e delegase
pe tribunii August Treboniu Laurian şi Ion Bran, conducători ai revolu
ţiei din Transilvania29, membri ai Comitetului.
2.1

V.

2'i

305-351 .

"Gazeta Transilvaniei " , anul XI, nr. 84, din 14/26 octombrie 1848, p. 345.
Arhivele statului Braşov, fondul Prefecurii Făgăraş, oct. nr. 10/1849.
"Gazea Transilvaniei " , anul XI nr. 85 din 18/30 octombrie 1848, p.

26 Ibidem, n r . 8 8 d i n 2 8 octombrie 1848 p. 363.
27 Din istoria Transilvaniei, voi. Il, Bucureşti, 1961, p. 97.
28 "Gazeta Transilvaniei" , anul XI, nr. 90 din 4/1 6 noiembrie 1848, p. 369.
2<J Ibidem ; vezi şi Ioan Cavalev de Puşcariu, Note despre întîmplările con
temporane, Sibiu, 1913, p. 9.
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In cadrul unui entuziasm general sînt aleşi secretari ai adunării George
Bariţiu, Ioan Bran, Ion Popazu, David Almăşan şi Dimitrie Popovici. Popo
rul adunat a aprobat apoi prin aclamaţie alegerea următorilor funcţionari
administrativi in districtul Făgăraşului : vicecăpitan - David Almăşan,
fost profesor la Vălenii de Munte; notar prim - Ion Aldulea, fost avo
cat, in Braşov ; vice notar - Nicolae Găetan, jurist ; perceptor - Constan
tin Secăreanu, avocat, secretar la magistratul Braşovului. De asemenea
au foot aileşi asesori următorii : Matei Pop (deputat l a Pesta) ; Aran Pumnu
(in absenţă), profesor de filozofie la Blaj ; Ioan C odrea (Drăguşan), profe
sor la Ploieşti ; Dimitrie Popovici, ("tricesimator") la Braşov ; Gh. Şullerii
(Suleriu), avocat la Sibiu ; Ioan Puşcaşu (Puşcariu), jurist, profesor la Bra
şov; 1\lie Morariu şi Gheorghe Făgărăşianu. Dintre cei aleşi, majoritatea
erau intelectuali din Ţara Birsei ; din districtul Făgăraşului au fost aleşi
5 funcţionari30 •
Subliniind importanţa acestui evenimen t şi bucuria locuitorilor din
districtul Făgăraşului odată cu instaurarea administraţiei româneşti, "Ga
zeta Transilvaniei" arată că, "alegeri le au consbtuit cea mai mare şi mai
dreaptă bucurie a tuturor românilor'431• Tot atunci, salutind aceste mari
acte politice, instaurarea administraţiei româneşti la Făgăraş şi in alte
centre, Nicolae Bălcescu, arăta că aceste fapte vor constitui chezăşia tri
umfului de miine al revoluţiei32•
Confirmarea alegerilor de la Făgăraş s-a făcut prin înaltul ordin al
comandantului general imperial din Transilvania, la 6 d ecembrie 1 8483.1.
Instaurarea administraţiei româneşti de la Făgăraş, constituie încă
un moment important in cadrul legăturilor conducătorilor revoluţionari
din ţările române. Unii revoluţionari români de origine transilvăneni, ca :
David Almăşanu, Ion Codru-Drăguşan, profesori in Ţara Românească,
care au avut un rol activ in revoluţie, reintorşi in Ardeal in 1 848, indepli
nesc pe lîngă Comitetul Naţiunii Române din Sibiu o serie de acţiuni re
voluţionare, devin purtătorii ideilor înaintate ale revoluţiei din principate,
stabilesc legături şi contacte cu fruntaşii mişcării revoluţionare din Tran
silvania, cu cei din "Ţara Birsei" şi "Ţara Oltului".
30 "Gazeta Transilvaniei" , anul XI, nr. 90 din 4/16 noiembrie 1848, p. 369 ;
vezi şi Ioan Cavaler de Puşcariu, op. cit., p. 9 şi 22 ; Andrei Birseanu, Istoria Şcoale
lor Centrale din Braşov, 1902, p. 578 ; C. Diaconovici, Enciclopedia Romdn, tomul I,
Sibiu, 1898, p. 92, 692, 695.
31 "Gazeta Transilvaniei" , anul XI, nr. 90 din 4/16 noiembrie 1848, p. 369.
32 Cornelia Bodea, Lupta romdnilor pentru unitate naţionalif, 1834-1849
Bucureşti, 1967, p. 184.
33 "Gazeta Transilvaniei" , nr. 101 din 13 decembrie 1848,
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Noua administraţie instaurată

a constituit o adevărată autoritate

politică românească, care a apărat, in tot decursul activităţii sale dreptu
rile politice şi civile ale poporului român. lncă de la instaurarea ei , admi
nistraţia românească de la Făgăraş a fost considerată ca un organ al voinţei
poporului român, care avea menirea să înfăptuiască dreptatea pentru cei
asupriţi. De aceea, locuitori i districtului ii vor cere în repetate rînduri
ajutorul contra abuzurilor nobililor. Astfel, în luna noiembrie 1848, sfa
tul bătrînilor din comuna Arpaşul de Sus înaintează o plîngere adminis
traţiei româneşti a Făgăraşului, in numele locuitorilor, a soldaţilor grăni
ceri din comuna şi a celor din cătunul Lupşa, în care arată

On o ratului

"

comitet al Făgăraşului", abuzurile curţii nobiliare a grafului Teleki, care

le-a ocupat prin forţă o parte din pămînturi, trei munţi mai multe supra
feţe de fînaţuri şi pădure34•
Activitatea administraţiei române a districtului Făgăraş a fost coor
donată de Comitetul Naţiunii Române din Sibiu. Printr-o serie de adrese
ale acestui comitet, semnate de George B ariţ iu şi Florian Aron, se trimi
teau autorităţii de aici, dispoziţii şi sarcini izvorîte din mersul evenimen
telor revoluţionare. Pe această cale se cerea administraţiei Făgăraşului să
manifeste răspundere faţă de drepturile cetăţenilor saşi, să stăvilească
orice manifestare de invrăjbire naţională35•
La sfîrşitul anului 1 848 în Transilvania a pătruns armata maghiară,
condusă de revoluţionarul Iosif Bem; ca urmare revoluţia a intrat într-o
nouă fază. In luna martie 1849, odată cu trecerea trupelor maghiare con
duse de I. Bem de la Sibiu şi Făgăraş şi de aici la Braşov, prefectura şi
administraţia română a Făgăraşului se dezorganizează. O parte din con
ducătorii acesteia, printre care David Almaşan, I. Codru-Drăguşan, Ioan
Puşcariu, la fel ca şi ceilalţi conducători români ai revoluţiei, se vor re
fugia in Valahia36•
In decursul existenţei lor, prefectura şi administraţia română a Fă
găraşului au adus o contribuţie importantă la cauza generală a revoluţiei.
Conducătorii acestora, prin faptele lor revoluţi onare se inscriu in rîndul
generaţiei eroice a anilor 1 848-1 849, din ţările române.
34 Arhivele statului Braşov, fondul Prefectura Făgăraş, pachet nr. 1371-2124.

35 Ibidem, doc. nr. 97/1849, nr. 43/1848.
36 Ibidem, doc. nr. 21, 53, 54/1 849, oct. nr. 68/23 aprile 1849 ; vezi şi Ion Cava
ler de Puşcariu, op. cit., p. 22.
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Alături de întregul popor, românii făgără.şeni vor lupta în deceniile
următoare, sub imboldul măreţelor idei p�optiste pentru unirea, inde
pendenţa şi desăvîrşirea unifi cării statului naţional român. Măreţele idea
luri vor fi înfăptuite prin lupta comună a tuturor l ocuitorilor, din toate
regiunile ţării, prin eforturile întregii naţiuni.

REVOLUTIONĂRE HANDLUNGEN VON 1848/1849 IM FOGARASCHER
LAND
(ZUSAMMENFASSUNG)

Auf Grund von Archivdokumenten und zeitgenossischen Pressebe
richten stellen die Verfasser die Teilnahme der Rumănen aus dem Foga
rascher Land an den Ereignissen cler Revolutionsjahre 1848/1849 dar.
Die erhabenen Ideale der Revolution - die Vernichtung der feudalen
Produktionsverhăltnisse, das Streben nach Unabhăngigkeit und nationaler
Einheit - mobi lisierten die Bauernmassen, die Stadtbewohner und die
Intellektuellen des Fogarascher Distrikts zum Kampf. So wie liberali, wo
sie ausbrach, war die Revolution auch in diesem Gebiet dazu bestimmt,
das jahrhundertealtelange Sireben der ru mănischen Bevolkerung nach
sozialer Freiheit, nach Unabhăngigkeit u nd nationaler Einheit zu verwir
klich'2n.
Mit den Ereignissen vom Frlihj ahr 1 848, besonders mit der Grossen
Nationalversa mmlung von Blaj (Blasendorf) (3./15. Mai 1 848), an der auch
Vertreter der Bauern aus den Dorfern der Fogarascher Landes teilnahmen.
begannen die revolutionăren Handlungen im Gebiete am mittleren Laufe
des Altflusses. Die Bauernaktione in den Gemeinden Drăguş, Ucea de Jos,
Sîmbăta de jos und Voivodeni gehorten mit zu den revolutionăren Ereig
nissen und richteten sich gegen die Adelshofe, gegen die Ubergriffe der
Beamten sowie gegen die gesamten Verwaltungsapparat.
Im Fogarascher Land wurde auf Grund eines Beschlusses der Na
tionalversam mlung in Blaj (Blasendorf) vom September 1 848 eine der
1 5 rumănischen Legionen gebildet. Das Rumănische Nationalkomitee von
Sibiu (Hermannstadt) ernannte Iovian Bradu zum Prăfekten der rumă
nischen Legion. Die Legion und ihre Flihrung wirkten an der Spitze dec
revolutionăren Aktionen zur Organisation und Verteidigung des Foga
rascher Landes.
Die revolutionăren Ereignisse vom Herbst 1 848 brachten die Beseiti
gung der "Offizialen", der Verwaltungsbeamten von Făgăraş (Fogarasch)
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sowie die Durchflihrung von Wahlen fi.ir eine neue, revolutinare Verwal 
tung. An diesen Wahlen, die am 1 2. November 1 848 stattfanden, nahmen
seitens des Rumanischen Nationalkomitees aus Hermannstadt mehrere
Filhrer der Revolution in Siebenbilrgen teil : August Treboniu Laurian,
Ioan Bradu, George Bariţiu, David Alăşeanu, Ion Codru-Drăguşanu u. a.
Die rumanische Verwaltung des Fogarascher Landes verteidigte wahrend
der ganzen Dauer ihrer Existenz die politischen und bilrgerlichen Rechte
der Bevolkerung dieses Gebietes. Nach dem Einzug der vom Revolutions
general Josef Bem geflihrten ungarischen Armee im Frilhjahr 1 849 in
Siebenbilrgen, wurde die rumanische Legion und die rumanischen Ver
waltung im Fogarascher Land aufgelost und ihre Filhrer flohen in die
Walachei. Die revolutionaren Aktionen der Fogarascher Rumanen in den
Jahren 1 848/1 849 sind ein wesentlicher Bestandteil des Kampfes gegen
den Feudalismus, gegen die soziale und nationale Ausbeutung.
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ASPECTE DIN LUPTA OAMENILOR MUNCII
DIN BRAŞOV SUB CONDUCEREA P.C.R., tN ANII 1929-1933
de DORICA BUCUR

Anii

1 929-1933

au intrat in istorie ca anii crizei economioe de su

praproducţie, care a cuprins lumea capitalistă şi care a afectat profund şi
România burghezo-moşierească.
Ca şi in alte ţări, criza i ndustrială din România s-.a impletit cu criza
din celelalte sectoare ale economiei şi in primul rind cu cea din agricul
tură.
Expresia impletirii crizei din mai multe ramuri ale economiei a con
stituit-o influenţarea şi agravarea ei reciprocă. Criza s-a manifestat deo
sebit de acut in sectorul agrar, unde se mai păstrau rămăşiţe feudale şi
unde datorită acestui fapt s-au ruinat milioane

de

producători

agricoli

mici şi mijlocii.
Puternica dependenţă economică şi financiară a ţării noastre de mo
nopolurile străine a contribuit in mare măsură la agravarea şi prelungi

rea crizei economice in România 1• Referindu...,se la aceşti ani grei din is

toria ţării noastre, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, secretarul general a:l Par

tidului Comunist Român, arăt a : "In România, criza de supraproducţie a
fost agravată de o serie de factori de ordin intern şi extern, printre care
acela că in economia noastră predomina o agricultură inapoiată cu puter
nice rămăşiţe feudale. La aceasta se adaugă creşterea datoriilor externe

ale ţării, acapar·area unor intreprinderi importanrte de către capitalul străin ,
1 Ilie Ceauşescu, P.C.R. - Steagul luptelor revoluţionare, din anii 1929-1933
Editura ştiinţifică, Bucureşti, 1971, p. 18, 1933 - Luptele revoluţionare ale muncitori
lor ceferişti şi petrolişti din România, Bucureşti, 1971, p. 1 1 ; Simion Cutişteanu,
Lupta maselor muncitoare din România fn primii ani ai crizei economice mondiale
a capitalismului (1929-1933), în Cvmidava IV, Braşov, 1970, p. 361.

,5 - CVMIDAVA
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scăderea catastrofallă a preţurilo r produselor distinate exportului, conco
mitent cu menţinerea la un nivel ridicat a preţurilor produselor impor
tate"2.
In anii crizei economice clasele dominante din România au fost cu
prinse şi de o profundă criză politică. Criza politică s-a manifestat prin
tr-o accentuată instabilitate guvernamentală care a dat loc la o serie de
schimbări şi remanieri d e cabinete. In anii 1 929-1 933 s-au perindat la
conducerea statului 10 guverne, ceea ce a dovedit incapacitatea lor de a
rezolva problemele economice şi politice ale regimului burghezo-mo
şieresc.
Clasele exploatatoare au incercat să f.acă faţă crizei economice şi să
iaJSă din ea prin aruncarea poverilor grele asupra maselor muncitoare de la
oraşe şi sate. In acest scop au luat o serie de măsuri intre care au fost :
intensificarea exploatării clasei muncitoare, concedierea masivă a munci

torilor şi micilor funcţionari, inrăutăţirea condiţiilor de muncă a celor

rămaşi în producţie, scăderea catastrofală a salariilor prin introducerea aşa
numitelor "curbe de sacrificiu", aplicarea amenzilor, mărirea impozitelor
directe şi indirecte prin creşterea taxelor, îndeosebi la mărfurile de larg
consum etdl.
Măsurile luate de burghezia română in colaborare cu capitaliştii stră
ini au fost îndreptate indeosebi împotriva clasei muncitoare, !rl cărui pro
ces de radicali:zare era în creştere şi a cărei luptă revoluţionară cunoştea
o puternică ascensiune.
Ca urmare a adîncirii la maximum a contradicţiilor sociale, a înrău

tăţirii situaţiei maselor muncitoare, în anii crizei economice de suprapro
ducţie s-au desfăşurat sub conducerea Partidului Comunist Român, care
activa în adîncă ilegalitate, puternice şi de amploare lupte revoluţionare.

Partidul comunist, forţa politică cea mai înaintată din ţară, s-a ri dicat cu
hotărîre în apărarea intereselor maselor muncitoare, impotriva ofensive1
claselor exploatatoare de aruncare a greutăţilor crizei pe spinarea oame
nilor muncii . Cu sacrificii deosebite, P.C.R. a reuşit să conducă lupta oa
menilor muncii pentru obţinerea unor importante succese. Luptele din anii
crizei economice au constituit exemple concludente pe baza cărora prc.2 Nicolae Ceauşescu, Expunere la adunarea festivă organizată cu prilejul ani
versării a 45 de ani de la crearea Partidului Comunist Român, din volumul, Romtî
nia pe drumul desăvîrşirii construcţiei socialiste", p. 361-362.

3 Simion Cutişteanu, op. cit.,

p.

362.
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letariatul s-a convins încă o dată că numai sub conducerea unui asemenea
partid inaintat, marxist-'leninisrt este posibBă victoria".
Secţia locală din Braşov, incadrindu-se in lupta generală condusă de
P.C.R. pe întreg cuprinsul patriei, a organizat şi condus acţiunile oameni
lor muncii pentru revendicări economice şi politice, pentru ieşirea revoiu
ţionară din criză.
Pe plan local au fost organizate greve, mitinguri, demonstraţii, au
luat fiinţă secţii ale organizaţiilor legale conduse şi înd rumate de P.C.R..
au apărut ziare şi reviste care au mobilizat oamenii la luptă. De aseme
nea s-a editat şi difuzat un impresionant număr de manifeste, care se
adresau muncitorilor, intelectualilor şi tuturor categoriilor de cetăţeni din
judeţul nostru. Ele duceau cuvintul partidului în rindul oamenilor muncii
pe care îi mobiliza la luptă.
Anul 1 929 se caracterizează în ce priveşte lupta dusă în judeţul Bra
şov, ca de altfel în întreaga ţară, prin faptul că au avut loc numero'ase ac
ţiuni revendicative ale muncitorilor din diferite ramuri industriale, care
au îmbrăcat forme şi metode de la cele mai simple pînă la cele mai com
plexe şi violente.
In 20 februarie 1929, un număr de 360 şomeri, mulţi din ei foşti sa
lariaţi ai fabricHor de vagoane "Voina" şi "Honterus" , sub conducerea co
munistului Gheorghe Rusu" au organizat o demonstraţie in faţa primăriei
municipiului Braşov, cerind acordarea unui ajutor pentru şomeri. Li s-au
promis ajutoare care urmau să fie acordate pe baza unei liste nominale în
tocmite de reprezentanţii lox-5.
In primăvara anului 1929, Congresul Sindicatelor unitare, care şi-a
desfăşurat lucrările la Timişoara, a avut intre altele drept scop pregăti
rea muncitorilor pentru lupta ce urmau să o susţină în etapa în care intrase
ţara noastră în anii crizei 1 929-1933. La congres s-au stabilit îndatoririle
organizaţiilor sindicale şi ale Consiliului general sindical unitar, s-a preco
nizat crearea comitetelor de fabrică, menite să reprezinte muncitorii in con
flictele cu patronii şi atragerea a cit mai mulţi membri in sindicatele revo
luţionare. Lucrările congresului au fost intrerupte de autorităţi. Sindicatele
unitare au fost desfinţate, iar participanţii arestaţi. Din delegaţia care a re
prezentat Sindicatele unitare din Braşov la Congresul de la Timişoara au
făcut parte între alţii Fodor Iosif, Bernat, Abraham, Wilhelm Melasz, Sonia
4 llie Ceauşescu, op. cit., p. 1 1 0.
5 Arhivele Statului Braşov, fondul Colecţia documente privind mişcarea munci
torească din Braşov în anii 191 7-1944, documentul nr. 133.
15°
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Abraham. Intre cei arestaţi in timpul desfăşurării congresului au fost şi
Sonia şi Bernat Abraham, care au fost judecaţi şi condamnaţi la cîte 6 luni
închisoare6•
Desfiinţarea sindicatelor unitare a fost o grea lovitură dată mişcării

muncitoreşti din ţara noastră încă din primul an al crizei economice.

In

aceste condiţii, mulţi dintre comuniştii care au făcut parte din sindicatele
unitare, au hotărit

să

intre

in sindicatele

social-democrate,

să-ş i

des

făşoare activitatea acolo, întărind arip a revoluţionară a acestora.
Grupul tineretului comunist de pe lîngă Sindicatele unitare a ţinut
mai multe adunări şi a organizat săptămînal seri culturale la sediul aces
tora de pe str. Roşiori nr. 24 (azi nr. 26), in care se dezbăteau probleme
de politică internă şi externă.· Asemenea adunări au avut loc la
arie 1 92 9 , 12

februarie,

1 929,

'2 6

1929,

martie

februarie

din 2 1 martie

s-a

21

dezbătut

18

februarie

1929 ,

programul

12

1 929,

aprilie

22

19297•

Congresului

8

febru

februarie

1 929,

La adunarea

Sindicatelor

uni

tare, care avea să se desfăşoare în primele zile ale lunii aprilie la Timi
şoara.

După închiderea sediului Sindicatelor unitare din Braşov, care a
avut loc la 10 aprilie 1929, membrii Sindicatelor unitare cît şi tineretul
comunist au ţinut o serie de intruniri şi au organizat întîlniri conspirative8.

Astfel, la 24 aprilie 1 929, a avut loc o şedinţă a comunişitlor care s-a

ţinut în aer liber în spatele fabricii de gaz aerian9• In zilele următoare, la

29 aprilie, tinerii comunişti braşoveni se intilnesc in valea Răcădău 10, iar

la 1 1 mai 1 929 a avut loc şedinţa conspirativă in care tineretul comunist
din Braşov a ales ca secretar al organizaţiei pe tînărul K.isgybrgy Tamaş 1 1.
In lunile care au urmat, alte şedinţe şi întruniri conspirative au avut loc

in diferite case ale comuniştilor bra.şoveni sau în imprejurimile oraşului.

La 2 august 1929 a avut loc o şedinţă conspirativă a tineretutlui comunist,

care s-a ţinut în casa comunistului Fodor Iosif de pe str.

Dorobanţilor

12 .

Aniversarea zilei de 1 Mai 1 929 în Braşov - relatează ziarul "Socia

Lismul" - "s-a sărbătorit cu un deosebit entuziasm. Sala Apol.!l.o a fost ne

încăpătoare . Intrunirea s-a deschis in acordurile cîntecelor sociall.iste into-

6 Din relatările tov. Bernat Abraham secretar al Sindicatelor unitare din Braşov intre anii 1924--1929.
7 Arhivele Statului Braşov, loc. cit. nr. 117, 119, 125, 132, 134, 151, 158.
8 Ibidem, documentul nr. 159.
9 Ibidem, documentul nr. 161.
t o Ibidem, doc. nr. 163.
1 1 Ibidem, doc. nr. 165.
12 Ibidem, doc. nr. 166
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Cu această ocazie au luat cuvîntul dr. r,ancu

Iancu şi Kerekes Mor care au vorbit in limbile română, maghiară şi ger
mană despre importanţa zilei de
barea in cinstea zilei de

1

Mai, fădnd un istoric al acestei zile. Ser

Mai s-a încheiat cu o reprezentaţie teatrală cu

·1

piesa "Femeile muncitoare" 14•
Comuniştii braşoveni s-au bucura t tot timpuil de sprij inul şi îndru
marea C.C. al P.C.R. prin instructorii şi delegaţii trimişi in a cest judeţ pen
tru a da indicaţii privind obiectivele şi mijloacele de luptă in p erioada res
pectivă. ln vara şi toamna anului
sificat. La

23

august

1 929

activitatea comuniştilor s-a

inten

are loc o intrunire conspirativă a comuniştilor

1929

braşoveni, la care a participat, dînd indicaţ ii şi îndrumări, Alexandru Dobro
geanu Gherea, reprezentant al C.C. ru P.C.R.t5• La întrunirea respectivă s-au

discutat, intre altele, şi acţiunile ce urmau a fi organizate pe plan local împo
triva procesului celor 60 de comunişti arestaţi la congresu[ Sindicatelor uni
tare de la Timişoara. Aceste acţiuni se bucurau de adeziunea muncitori:lor
cu atit mai muilt cu cît in proces se a:filau şi cîţiva braşoveni 16.
In perioada interbelică, ziua de

1

August a fost socotită zi de luptă

impotriva războiului imperi,alist17 şi, în

acest

spirit,

organizaţia

locală

P.C.R. şi U.T.C. a desfăşurat în mai mulţi ani acţiuni care să marcheze
această dată. Acţionînd sub îndrumarea organiZJaţiei locail.e a P.C.R., tinerii
comunişti braşoveni au răspîndit in rindul muncitorilor de la tunelul Teliu,

cu ocazia zilei de

1

August

1929,

mai multe exemplare din ziarele "Viaţa

muncitoare" şi ,,Munkaselet" care consemnau, în an1ple

tanţa acestei zile. ln anii care au urmat, ziua de

1

articole

impor

August a fost sărbătorită

prin greve, intruniri şi demonstraţii de profest, răspîndire de manifeste,

arborare de steaguri roşii 18 • Poliţia a efectuat mai multe arestări in rîndu
rile comuniştilor şi uteciştilor, unii dintre aceştia fiind

judecaţi

şi con

damnaţi 19•
Cu ocazia zi�ei de

1

August

Braşov a lansat manifestul

1 929, secţia locală
intitulat "1 August" care

a P.C.R . şi U.T.C . din
chema la luptă pentru

solidaritate internaţională.
13 "Socialismul" din 5 mai 1929.
H Ibidem.

15 Arhivele Statului, doc. nr. 168.
16 Ibidem, doc. nr. 171.
17 File din istoria UTC, Editura politică, Bucureşti 1971, p. 160.
18 Arhivele Statului Braşov, fondul Colecţia de documente privind mişcarea
muncitorească din judeţul Braşov în anii 1917-1944, doc. nr. 1 92.
19 Loc. cit. doc. nr. 225.

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

DORICA BUCUR

230

"Muncitorimea trebuie să arate prin demonstraţii de stradă, prin
greve sau prin întreruperea muncii că este unită şi solidară" 2 şi că va lupta
impotriva pericolului de război imperialist.
ReprezentJanţii puterii s-au înşelat crezind că prin represiuni vor re
duce la tăcere proletariatul înfometat. Clasa muncitoare s-a pregătit şi a
desfăşurat noi lupte pentru cucerirea revendicărilor ei legitime. Astfel, în
toamna anului 1929 au avut loc greve la mai multe întreprinderi din ţară
intre care şi la fabrica de locomotive şi vagoane "Romloc"
unde secţia
locală a P.C.R. a organizat în ziua de 1 6 noiembrie 1929 o acţiune comba
tantă. A fost inminat muncitorilor un manifest, prin care aceştia erau che
maţi să participe la o adunare la terminarea programului de lucru ; în ca
drul adunării s-a hotărît declararea grevei împotriva abuzurilor
-

patronale.

Documentul

menţionează

că

acţiunea

de

la

"Romloc"'

era în strînsă legătură cu agitaţiile comuniste, ce au avut şi au loc la uzi
nele "Reşiţa", fabrica de vagoane "Astra" din Arad precum ş i la fabrka
"Unio" din Satu Mare". ln continuare se menţionează că întrunirea este
condusă de comuniştii de la "Romloc" şi de la fabrica "Schiel" , care fac cu
noscut tuturor conţinutul mobilizator al manifestului 2 1•
Adîncirea crizei economice a fost însoţită de intensificarea măsurilor
luate de clasele dominante de a ieşi din criză pe seama maselor. Aceste mă
suri au determinat proletariatul să-şi continue şi mai hotărît acţiunile re
voluţionare petnru a obliga clasele dominante să înceteze ofensiva dezlăn
ţuită împotriva nivelului de trai al oamenilor muncii .
l n ceea c e priveşte situaţia concedierilor din miciie sau marile între
prinderi de pe raza judeţului Braşov, vom prezenta şi cîteva documente
care constituie exemple revela1oare. Astfel, încă din primele zile aie anului

1 929 s-au înregistrat concedieri masive. La mina de cărbuni

"Concordia"

din Vulcan, la 22 ianuarie 1 929 au fost concediaţi 122 muncitori 22•

ln articolul "Concedieri noi la Braşov şi pe Valea Mureşului" ziarul
"Socialismul" arată cum cunoscuta fabrică de reparat vagoane de cale fe
rată "Romloc", " . . . a preavizat zilele acestea un număr de 200 muncitori
metalurgişti. De la atelierele de tîmplări e ale acestei întreprinderi vor fi
concediaţi lucrătorii în rate de cîte 1 0. Alte concedieri s-au produs la fa20 Muzeul Judeţean Braşov, secţia istorie contemporană.
2 1 Arhiva Muzeului Judeţean Braşov, fond istorie contemporană.

22
Arhivele Statului Braşov, fondul Colecţia de documente
muncitorească din judeţul Braşov în anii 1917-1944, doc. nr. 108.
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brica de cafea "Frank" tot din Braşov. Intreprinderile metalurgice "Schiel",
au anunţat şi ele că in curind vor fi nevoite să procedeze la reducerea per

sonalului" 23•

Rezultatul concedierilor este menţionat in articolul intitulat "Ocoliţi

Braşovul " , in care ziarul "Socialismul" cheamă la

solidaritate muncitorii

din celelalte oraşe cu cei de la fabrica "Schiel", care erau in conflict cu

patronii. "Muncitorii turnătoriei de fier de la fabrica "Schiel."
fiind in grav

conflict

din Braşov,

de muncă cu direcţ iunea , toţi turnătorii din ţară sint

inştiinţaţi să evite a se angaja la acea intreprindere, pînă la lichidarea con

flictului" 2".

In cursul anilor 1 930 şi 1 9 3 1 , acţiunile revoluţ ionare ale proletaria

tului din Braşov s-au intensificat sub îndrumarea secţiei locale a P.C.R.

Cu ocazia zilei de 1 Mai 1 930 secţiunea din Braşov a P. C.R . a lansat

manifestul intitulat : "Muncitori şomeri ! Muncitori !

Muncitori !"

prin

care proletariatul era chemat la lu ptă alături de şomeri. " Nu stînd acasă ci
luptînd pe stradă ne vom putea cuceri pîinea noastră". " . . . cei care lu
crează vor ieşi în stradă pentru a manifesta . Pentru muncă şi pîine. Mun
citori din fulbrici şi a1eliere ! Mundtori tineri ! Fraţii voştri şomeri luptă şi
pentril voi.

Nu

merg să vă ia pîinea voastră� . . "

vingă dacă voi nu staţi alături de ei

" . . . Dar

nu pot să în

in luptă" . In continuare, manifestul

chema la luptă sus ţ inută "Pentru Partidul Comunist ş i

Sindicatele

uni

tare. Pentru întărirea lor" 25• Un alt manifest lansat de secţiunile P.C.R. şi
U . T.C . din Braşov, t ot in 1930, cu ocazia zilei de 1 Mai, era intitulat : "Mun

citori ! Muncitoare ! Tovarăşi ! Muncitori tineri ! ". Manifestul scoate in evi
denţă toate abuzurille săvîrşite impotriva dasei muncitoare fe care o chema
la luptă activă pentru cucerirea revendicărilor economice şi politice. "Intii
Mai a fost întotdeauna zi de luptă a muncitorimii din

toată lumea" . . .

"este z i de luptă a proletari atului . Căminurile noastre sint închise. Orice
mişcare a muncitorimii noastre este înăbuşită în sînge. Presa noastră este
confiscată. Toată poliţia, siguranţa şi armata este mobilizată contra noas
tră. Salariile scad din zi în zi. Lipsa de lucru creşte din zi în zi şi mizeria
este deja de nesuferit . . . In fruntea luptelor
ranilor asupriţi stă partidul comunist

tuturor

muncitorilor

şi

pentru interesele de toate zilele ale muncitorilor şi ale ţăranilor şi
2.1 "Socialismul" din 10 ian. 1930.

2 > Ibidem
25

ţ ă

şi U.T.C., care luptă fără şovăială

Muzeul Judeţean Braşov, secţia istorie contemporană.
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luptă pentru prăbuşirea

societăţii de azi capitaliste şi pentru înfătpuirea

societăţii socialiste" 26•
Ziua de

1

Mai 1 930

a fost marcată şi printr-o mare serbare în or

ganizarea căreia comuniştii au avut rolul principal. " Sala· cea mare a ci
nem!atografului "Apollo'" - nota ziarului "Socialismul" - a fost neîncăpă
toare pentru a primi in această frumoasă zi de mai muncitorimea dornică

de a auzi cuvintul sociail.ismului mîntuitor" . Au fost rostite cuvîntări şi dis

cursuri in care s-a făcut istoricul zilei de

1 Mai

şi care au chemat muncito

rimea braşoveană la luptă pentru cucerirea revendicărilor economice

şi

politice. Vorbitorii au arătat că "dacă muncitorimea, va persevera in lupta
începută cu frăţie şi idealism, nu mai e departe ziua cînd vom vedea in

făptuit visul de veacuri al omenirii, societatea bazată pe dreptate şi ega
litate". Cu aceeaşi ocazie s-a subliniat

importanţa presei muncitoreşti în

lupta pe care o ducea proletariatul pentru cucerirea drepturilor sale. "Ser

barea a luat sfîrşit în însufleţirea generală cu cîntece, executate de corul
muncitores c "Stăruinţa" şi reprezentarea unei piese de teatru"27 •

La

1 August 1 930, secţia locală a P.C.R. şi a U.T.C. din Braşov au lan

sat manifestul i ntitulat : "Muncitori ! Muncitoare ! Muncitori tineri ! Ţă
rani ! Tovarăşi !" in care se spunea : "Tovarăşi ! lntii August este ziua de
luptă şi de mobHizare a proletariatului mondial în contra războiului im

perialist. Proletariatul in toată lumea iese in stradă, demonstrează in con

tra războiului imperiailist, luptind totodată pentru revendicările zilnice. . .

l n această luptă trebuie s ă i a parte c u energie şi proletariatul din Româ
nia" 28 • ln continuare, manifestul chema la luptă impotriva reducerilor de

salariu, a concedierilor, pentru ajutorarea şomerilor de către stat, pentru
activitatea deschisă a Sindicatelor unitare şi a tuturor organizaţiilor re

voluţionare din ţară 29•
ln anii aceştia,

în

pofida

condiţiilor

grele

ale

ilegalităţii,

acţiu

nile iniţiate de organizaţia judeţeană P.C.R. şi U.T.C. Braşov pentru ani
versarea Marii Revoluţii Socialiste din Octombrie s-au diversificat tot mai
mult. Astfel, în noaptea de 2 1-22 octombrie 1 930, pe drumul şi în faţa
fabricii de celuloză din Zărneşti, au fost

răspîndite manifeste prin care

muncitorii şi soldaţii erau îndemnaţi "să se apropie de ideea comunismu
lui din Rusia şi să lupte cu toate mijloacele revoluţionare pentru întrona-

26 Ibidem.

'J7 "Socialismul" din 11 mai 1930 .
2B Muzeul Judeţean Braşov, secţia istorie contemporană.
29 Ibidem.
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rea aceluiaşi sistem şi in România" 30 . De asemenea Kisgyărgy Andra.ş , de
1 9 ani, împreună cu un alt tînăr comunist au lipit pe zidurile caselor din

Braşov fluturaşi cu lozinca : "Trăiască Rusia Sovietică !"31•

Lupta comuniştilor bra.şoveni pentru apărarea revendicărilor majore
ale maselor a făcut paşi inainte odată cu procesul de .refacere a propriilor
rinduri greu lovite de luptele fracţioniBte.
Organele administrative ale judeţului Braşov au făcut de mai multe
ori aprecieri asupra activHăţii comuniste. Este revelator în acest sens şi
procesul verbal din

4

aprilie 1 9 3 1 intocmit în baza

Braşov nr. 209 din 1 /IV. 1 931

raportului Chesturii

care menţionează că "In ziua de 29 martie

a avut loc o adunare a sindicatelor social-democratice la care au participat

şi 30 de comunişti". In seara zilei de 31 martie "sub masca unei conferin
ţe am.mţată la sediul Căminului Sindicatelor social-democrate s-a ţinut o
adunare cu caracter revoluţionar la care a participat peste 1 50 comunişti.

A vorbit Dr. Kahana Ernest şi Dr. Iancu Iancu. Sindicatul chelnerilor din

gruparea social-democrată intrunindu-se în ziua de 27 III pentru constitui
rea unui nou comitet, a ales ca membri pe cei mai recunoscuţi comunişti
d in

Braşov " . In acelaşi document se arată că ziarul "Brass6i Lapok" pu

blică articole in care "expune unele chestiun i din programul economic al
soviete1or relevind concurenţa pe care acestea o fac pieţelor

străine, da

torită surp�usului de producţie"32 .
Un alt proces verbal incheiat la

4

noiembrie 1 9 3 1 specifica că "acţiu

n ea de propagandă comunistă în oraşul Braşov luase un avint îngrij oră

tor, iar organizaţia comunistă locală era dată ca exemplu

de Comitetul
Central al partidului comunist şi celorlalte organimţii din ţară" 33.
In anul 1 932, an de virf al crizei economice în România, P.C.R. şi or
ganizaţia sa din Braşov îşi intensifică activitatea în rîndul tuturor catego
riilor de oameni ai muncii, pentru traversarea

cu succes a crizei, pentru

înlăturarea exploatării.

Se înregistrează în acest scop şi o intensificare a acţiunilor protesta

tare de stradă ale şomerilor. In urma unei întruniri a şomerilor din Bra
şov din luna ianuarie 1932 o delegaţie se prezintă la prefect, cerînd ajuto
rarea celor peste 1 .600 de şomeri (şi nu numai a celor 600 trecuţi pe listă).

30 Arhivele Statului Braşov, fondul Parchetului tribunalului Braşov, dos. nr.
1964/1930.
3 1 Loc. cit., dos. nr. 2091/1930.

32 Arhivele Statului Braşov, fondul Colecţia de documente privind mişcarea
muncitorească din judeţul Braşov, in anii 1917-1944, doc. nr. 144.
33 Ibidem, doc. nr. 194.
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"Muncitorii au constatat nu se ştie pentru a cita oară că primesc cu dărni

cie şi foarte regulat . . . făgă.d'tlieli. Dar astea nu astimpără foamea şi nu

încălzesc" 34•
ln anul

1932

un număr impresionant de manifeste a fost răspîndit in

rindul locuitorilor din raza judeţului Braşov, prin care aceştia erau che
maţi să se afirme ca o forţă socială şi politică. Un raport al poliţiei con
semnează că un stoc de manifeste a fost

P.C.R. în ziua d e

30

iunie

1932

primit

de

către

secţia

locală

spre a fi răspîndite in cursul nopţii de

spre 2 iulie. Manifestele erau intitulate "Pericolul de

război

1

bate la

uşă" şi erau adresate către "Muncitori, ţărani, pensionari, funcţionari pu
blici, către toată populaţia muncitorească" ; manifestul era lansat de Consi
liul regional al Sindkatelor unitare din Ardeal şi Banat35•
ln anul

1932

aniversarea Marii Revoluţii Socialiste din Octombrie a

prilejuit răspîndirea de manifeste la Zărneşti şi în coloni'a minei de căr
bun i "Concordia" din Vulcan, în ziua de 5 noiembrie. La percheziţia efec
tuată la locuinţele mai multor tineri comunişti "s-a găsit şi un steag roşu
cu secerea ş i ciocanul" . Dintre ce i

11

comunişti arestaţi şi anchetaţi

9

au

fost tineri.
Amploarea acţiunilor desfăşurate cu ocazia zilei de

7

noiembrie

1 932

a fost rezultatul preocupării Comitetului Regional Ţara Bîrsei al P.C.R . şi
U.T.C. înfiinţat în ianuarie

1 932,

care a lansat o serie de mani.feste

prin

care muncitorii vîrstinici şi tineri erau chemaţi la luptă pentru satisfacerea
unor revendicări vitale. Intr-unul din aceste manifeste intitulat : "Munci
tori ! Tineri muncitori ! Muncitori de la oraşe !" se arăta : ,.La
brie se împlinesc

15

7

noiem

ani de cînd fraţii noştri muncitori ruşi au luat pe cale

revoluţionară in stăpînire puterea de stat. Prin gestul lor au arătat munci
toriilor din toată lumea drumul ce trebuie să-1 urmeze. La

7

noiembrie de

monstraţi pe stradă înaintea fabricilor şi luptaţi : Pentru muncă ! Piine !
Pămînt ! Libertate ! Pentru apărarea revoluţionară a Uniunii Sovietice !" 36•
Oînd
tura

Japonia

militaristă

expansionistă

împotriva

a

declanşat

Chinei,

în

P.C . R.

septembrie
şi

U.T.C .

1931

aven

au

mobi

lizat masele largi muncitoare din întreaga ţară, virstnici şi tineri, la ac
ţiunea de sprijinire politică şi morală a luptei poporului
apărarea independenţei şi integrităţii patriei

chinez pentru

sale. Tineretul

din

Braşov

şi-a declarat deplina sa solidaritate cu lupta eroică a tineretului chinez ;
t.3 "Socialismul" din 15 ianuarie 1932.
35 Arhivele Statului Braşov, fond Colecţia de documente privind mişcarea mun

citorească din judeţul Braşov în anii 19 17-1944, document, nr. 209.
36 Ibidem, doc. nr. 213.
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intr-unul dintre manifestele lansate de Comitetul regional din Ţara - Bîrsei
al P.C.R. şi U.T.C., în noiembrie 1932, se arată că în China de aproape un
an irnperialiştii japonezi măcelăresc sutele de mii de chinezi revoluţionari
care luptă pentru independenţă, integritate naţională şi o viaţă nouă37•
In cadrul rel13ţiilor internaţionaliste ale tineretului comunist braşovean,
cu tineretul din alte ţări, se remarcă legăturile şi schimbul de experienţă
care au avut loc între organi2laţia U.T.C· Braşov şi organizaţia comunistă
"Znamenska" din U.R.S.S. - regiunea Odesa. In scrisoarea organimţiei
U.T.C.L. Znamenska din regiunea Odesa, adresată organizaţiei U.T.C.
Braşov, se arătau unele aspecte din activitatea acesteia insistîndu-se asu
pra aportului pe care tinerii comsomolişti îl aduc în opera de construcţie
a noii societăţi socialiste . Se sublinia că alături de lupta pe plan economic,
un aspect important al activităţii lor îl constituie munca de educaţie co
munistă . In încheierea scrisorii se arăta că "3.500 de utecişti ai organiza
ţiei noastre aşteaptă răspuns de la voi. Să întărim solidaritatea interna
ţională proletară pentru închegarea unui front unic al proletariatului îm
potriva pericolului imperialist"38•
In scrisoarea de răspuns organizaţia U.T.C. din Braşov înfăţişa cî
teva din acţiunile revoluţionare de amploare la care tinerii comunişti
braşoveni au participat activ în condiţiile grele ale ilegatităţii. In acest
sens era menţionată demonstraţia şomerilor care a avut loc la Braşov, la sfîr
şitul lunii decembrie 1 932, în timpul căreia tinerii au purtat pancarte cu
lozinca "Vrem pîine şi ajutor de stat pentru şomeri ! " . Dintre participanţii
la această demonstraţie au fost arestaţi nouă tineri comunişti . In scrisoa
re uteciştii din Braşov cereau ca tinerii comsomolişti să le împărtăşească
din experienţa lo�9•
Inceputul anului 1933 a fost dominat, în România, de memorabilele
lupte ale muncitorilor ceferişti şi petrolişti care au polarizat în jurul lor
intreaga atenţie a opiniei publice din ţară şi de peste hotare"0•
Pentru proletariatul român, luptele din februarie au constituit o
înaltă şcoală de educaţie revoluţionară, au contribuit la ridicarea conştiin
ţei sale de clasă ; ele au arătat în mod pregnant că forţa clasei muncitoare
stă în unitatea ei de acţiune ş i că aceasta este o condiţie esenţială pentru
asigurarea rolului de conducător al proletariatului în lupta împotriva ex
ploatatorilor.
37 Ibidem, doc. nr 213.
3�

Arhiva C.C. al P.C.R., fondul 108, mapa nr. 27.

t,O

llie Ceauşescu. op. cit., p. 213.

39 Ibidem.
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Vestea despre represiunea de Ia "Griviţa" a ridicat un uriaş val de·

solidaritate, care s-a exprimat in greve, demonstraţii, manifestaţii de stradă

in oraşe şi centre muncitoreşti, in stringerea a zeci de mi i de iscălituri de
protest, publicarea de articole in presă şi declaraţii in sprijinul muncito
rimii ceferiste, ajutorarea materială a celor arestaţ i şi a familiilor lor.
Luptele din ianuarie - februarie 1 9 3 3 s-au

manifestat

şi

în

ju

deţul Braşov prin diferite acţiuni de solidaritate, printr-o intensă activi

tate comunistă.

Un raport al Chesturii poliţiei din Braşov relatează despre reţeaua

comuniştilor braşoveni care se ocupau cu tipărirea şi difuzarea manifeste

lor. Astfel, a fost descoperită la Braşov curiera comunistă Paula, urmărită

de Chestura p oliţiei din Cluj şi Oradea. La Braşov era găzduită clandestin
la comunistul Erdos Ştefan pe str. Sitei nr. 53. "In casa comunistului Er

dos Ştefan numita a pus la cale de comun acord cu găzduitorul său şi cu
comunistul Fodor Ştefan tipărirea de noi manifeste comll!l1iste care urmau

să fie răspîndite in legătură cu mişcările muncitoreşti

de la

C.F.R.

din

ultimul timp, de la Bucureşti şi Cluj. Dovada o face însăşi manuscrisul
unui manifest revoluţionar redactat

in acest scop şi găsit in buzuncrrul

hainei comunistului Erdos Ştefan chiar î n seara zilei de 1 4 februarie 1 9 3 3

pe cînd organele poliţieneşti î l aşteptau la domiciliu""1•

In continuare raportul menţiona : "Faptul că in casa lui Erdos Şte

fan se pregăteşte o nouă acţiune comunsită in legătură cu mişcările din
restul ţării, il mai dovedeşte şi prezenţa acolo a fruntaşului comunist Fa
dor Ştefan . . . spre a putea lua o hotărîre

de comun acord" . Descinderea

relatată s-a soldat cu arestarea a patru comunişti şi punerea sub urmărire
a altor doi42•
La Fabrica de celuloză din Zărneşti

muncitorii au susţinut

ceferiştilor ş i s-au solidarizat cu lupta lor dreaptă.

La

cauza

26 februarie 1 933.

aici a început conflictul de muncă la care au participat 34 1

angajaţi în

semn de solidaritate cu eroii "Griviţei " , dar şi pentru revendicări econo

mice şi politice proprii. Tratativele au luat calea sinuoasă a tergiversări

lor, metodă menită a-i determina pe muncitori să renunţe, aşa încît con

flictul s-a prelungi t pînă în luna octombrie, cînd, datorită tenacităţii do
vedite, muncitorii au obţinut rezultate pozitive�3•
41

Arhiva Muzeului Judeţean Braşov, fond istorie contemporană.

42 Ibidem.
1933.

43 Arhivele Statului Braşov, fond Inspectoratul muncii Braşov, dosar nr.
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Acţiunile revoluţionare ale maselor muncitoare conduse de P.C.R.
au continuat în lunile care au urmat luptelor ceferiştilor şi petroliştilor
din ianuarie - februarie 1 933.
Un proces-verbal incheiat la 9 martie 1 933, de către organele puterii
de stat din judeţlill Braşov menţionează că : "organizaţiiJe comuniste caută
să dezvolte propaganda

revoluţionară în ţară prin tipărituri şi răspîndiri

de m anifeste", de asemenea în localitate "se proiectează înfiinţarea unei
organizaţii comuniste sub denumirea de

Solidaritatea muncitorească ro

mână, s-au făcut descinderi la comuniştii însărcinaţi cu organizarea aces
tei societăţi cu care ocazie s-a găsit întregul material destinat pregătirii
acestei organizaţiiM4•
Un a�t proces-ve!'lbal al aceloraşi autorităţi din 27 aprilie

1 933

de

scrie pregătirile care se fac de către secţia locală a P.C .R. pentru sărbători
rea zilei de 1 Mai. Se vor difuza manifeste de către tinerii comunişti , "iar

secţia partidului comunist va edita şi .răspîndi şi ea o serie de manifeste

cu caracter revoluţionar prin oare să facă mai intii istoricul zilei de 1 Mai".

Ambele organizaţii au pregătit şi o demonstraţie de stradă. "Secţia locală

a partidului comunist a dispus ca o acţiune similară să se producă şi in

cuprinsul j udeţului Braşov, în centrele Săcele, Rişnov, Zărneşti şi minele
Vulcan, unde sint organizaţiuni comuniste mai importante" 45 •

Unul din manifestele lansate de organizaţia din Braşov a P.C.R. cu
ocazia zilei de 1 Mai 1933 era intitulat : , ,Muncitori ! Muncitoare ! Munci
tori tineri ! Săraci ţărani ! Proprietari mici ! Invalizi de război ! Văduve şi
orfani ! Pensionari ! Soldaţi !" prin care îi chema pe toţi să lupte cu elan
pentru cucerirea şi apărarea drepturilor revoluţionare 46 • Materialele propa
gandistice editate se refereau şi la sprijinirea luptei eroice a poporului chi
nez, ca şi revista "Mişcarea ci>munistă din China", şi au cunoscut o largă
răspîndire la Braşov, Rîşnov şi înalte localităţi din judeţ"7•

In conformitate cu indicaţiile primite din partea Comitetului regio

nal Ardeal al P.C.R. comuniştii şi uteciştii braşoveni au participat activ la
organizarea comemorării, în martie 1 933, a 50 de ani de la moartea marelui
dascăl al proletariatului, fondatorul socialismului ştiinţific, Karl Marx. La
« Arhivele Statului Braşov, fond Colecţia de documente privind mişcarea mun
citorească din judeţul Braşov in anii 1917-1944, doc. nr. 227.
45 Ibidem, doc. nr. 224.

46 Arhiva Institutului de studii istorice şi social-politice de pe lîngă C.C. al
P.C.R., cota A. XVIII-44.
1,7 Arhivele Statului Braşov, fondul Parchetului tribunalului Braşov, dos. nr.
2635, fila 3-4.
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adunarea care a avut loc în ziua de 3 martie 1933 , la care au participat 70
de persoane "majoritatea tineri muncitori" - a fost evocată personalita
tea ,,marelui luptător sociali5t" de la moartea căruia la 18 martie 1 933 se
împlineau 50 de ani. De asemenea, la căminul muncitoresc din strada Morii
nr. 7 b (azi strada Matei Basarab nr. 1 5) a avut loc o mare adunare comemo
rativă, au fost răspîndite ziare care evooau figura marelui întemeietor al
învăţăturii marxiste"48•

Pe aceeaşi linie se înscriu şi acţiunile · iniţiate de secţiunea P.C.R. şi
U.T.C. din Br�ov cu prilejul săptămînii de propagandă "Lenin-Liebenecht
Luxemburg" în care toate nucleele au făcut o strictă programare a şedin
ţelor şi manifestaţiilor de stradă. Intreg or�ul a foot impinzit cu manifeste
şi lozinci scrise pe zidurile clădirilor, au fost abordate, în pofida vigilenţei
autorităţilor, drapele roşii 49•

Un raport al Parchetului tribunalului Braşov din luna mai 1933 arăta
că : "In dimineaţa zilei de 14 mai a.c. la orele 3,30 a fost prins comunistul
Jozsa Lajos în momentul cînd răspîndea manifeste comuniste în cartierul
Zizin, manifeste lansate de către Secţia Locală a "Ajutorului Roşu". Cu ac
tele încheiate a foot inaintat justiţiei şi a fost depus la închisoare pînă la
judecarea procesului. In ziua de 23 mai 1933 a fost arestat în marginea pă
durii Honterus tinărul comunist Pap Iosif. . ." , "Numitul este cunoscut ca
aprig comunist şi organizator al ucenicilor în rîndul cărora a făcut propa
gandă. . . Pentru meritele sale a fost numit membru în comitetul local al
secţiei partidului comunist" . Comunistul Pap Iosif a foot condamnat
de către Tribunalul Braşov la 6 luni închisoare şi 1 .000 lei amendă ,,pentru
procurarea de manifeste comuniste şi predate pentru răspîndire" 50• De ase
menea, a fost descoperi,t la Braşov, in luna iunie a anului 1 933, un grup de 3
comunişti dintre care doi erau condamnaţi de către Tibunalul din Hune
doara la o amendă de cîte 10.000 lei fiecare "pentru faptul că numiţii s-au
făcut vinovaţi de tipărirea şi răspîndirea de manifeste cu caracter revoluţio
nar . . . Numiţii sint ţinuţi în supraveghere".
La 1 5 iunie 1 933 a avut loc la sediul sindicatelor social-democrate din
str. Morii nr. 7 . b. (azi Matei Basarab nr. 1 5), o adunare de solidaritate cu
socialistul MihaiJ Bujor. Vorbitorii au trecut în revistă activitatea acestui
eminent luptător. De asemenea, s-a arătat regimul aspru la care a fost supus
48 Loc. cit., fond Colecţia de documente privind mişcarea muncitorească din ju
deţul Braşov in anii 191 7-1944, doc. nr. 220.

49 Loc. cit. doc. nr. 197.

50 Loc. cit. nr. 9645/1933.
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în oei 13 ani de detenţiune în închisoarea Doftana. Cei prezenţi şi-au

exprimat satisfucţia că Bujor a fost pus în sfirşit în lihertate5 1 .

In anul 1 933 s-a înfiinţat la Braşov Sindicatul funcţionarilor particu

lari pe care autorităţile îl cara.cterizau ca fiind "format în majoritate din
elemente comuniste şi de la

prima adunare a început propaganda pentru

fortificarea organizaţiei în scop de a lupta în contra intereselor Siguranţei
Statului" 52•
Sărbătorirea zilei de

1

August 1 9 33, cu toate măsurile represive ce se

iau de către autorităţi, prilejuieşte răspîndirea a numeroase manifeste ; ar

borarea de drapele roşii , demonstraţii în faţa întreprinderilor şi manifesta
ţii de stradă 53 •

Luptele revoluţionare din perioada crizei economice au reprezentat
un momemt de o însemnătate deosebită în istoria mişcării muncitoreşti din
ţara noastră. Ele au constitui't o victorie politică a clasei muncitoare din
România sub conducerea Partidului Comunist Român.
Luptele maselor muncitoare din j udeţul Braşov împotriva exploatării
au continuat şi în perioada care a urmai. Formele variate pe care le-a îm
brăcat lupta muncitorilor braşoveni împotriva exploatării in perioada cri
zei, amploarea, bogăţia şi vigurozitatea acţiunilor, împletirea revendicări
lor economice cu revendicări politice, au demonstrat capacitatea şi forţa
Partidului Comunist Român, conducătorul proletariatului in focul marilor
bătălii de clasă.
In aceşti ani furtunoşi, ai crizei economice, oamenii munci i din jude
ţul Braşov, conduşi de comunişti, au înscris pagini de glorie, care pentru
generaţia de azi constituie un prilej de mîndrie şi îndemn pentru a-şi con
sacra toată energia şi elanul tineresc edificării societăţii socialiste multi
lateral dezvoltate.

5 1 Loc. cit. nr. 1 1 287/1933.

52 Ibidem.
53 Loc. cit., fond Colecţia de documente privind mişcarea muncitorească din ju
deţul Braşov, in anii 1 9 1 7-1944, doc. nr. 225.
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ASPEKTE AUS DEN J{l\.MPFEN iDER WERKTĂTIGEN DES KREISES
BRAŞOV (KRONSTADT), ·UNTER DER FOHRUNG DER R.K.P.
IN DEN JAHREN 1929-1933
(ZUSAMMENFASSUNG)

Als Folge der Zu.spitzung der sozialen Gegensătze sowie der Versch
lechterung der Lage Werktătigen in den Jahren der Uberproduktionskrise
( 1 929-1933), fanden unter der Anleitung der Rumănischen Kammunistis
chen Partei heftige revroutionăre Kămpfe statt. Die Kornmunisti:sche Partei
Fiihrte den Kampf der Werktătigen des ganzen Land.es fiir wirtschaftliche
und pdlitische Rechte.
Die lokale Sektion der R.K.P., die sich in den allgemeinen Kampf
eingliederte, organisierte und fiihrte Streiks, Meetings und Demonstationen
durch, leitete Aktionen von legalen Organisationen an und gab Zeitungen
sowie Zeitschriften heraus, die di e Menschen zum Kampfe mobilisierten .
Ferner wurde eine beeindruckende Zahl von Manifesten und Flugschriften
herausgebracht und vorbereitet, die an die Arbeiter, Intellektue11en sowie
an al1e anderen Biirger des Krei:ses gerichtet waren.

AJil. diese Aktionen erwiesen die Făhigkeiten und die Kraft der R.K.P.

als Fiihrer des Prole1lariats in den grossen Klassenkămpfen jener Zeit.
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INCEPUTUL ACTIVITAŢll SOCIAL POLITICE A LUI
ILIE CRISTEA LA BRAŞOV •
de IOAN GHIRAN

Născut la 1 6/28 iunie 1892

-

fiu al învă ţă torului Gheorghe Cristea

din comuna Leheceni judeţul Bihor - Ilie Cristea vine pentru prima oară
la Br aşo v în anul 1910 ca elev în clasa a VIII-a al Liceului "Andrei �

guna", unde la sfîrşitul anului şcolar respectiv în 1 91 1 , s usţine şi exame
,

nul de maturitate1•
După absolvirea Facultăţii de filozofie din Budapesta revine la Bra
şov in anul 1 9 1 8 unde îşi începe cariera didactică la catedra de

română şi latină ca profesor supleant2

limba

•

Stabilirea sa la Braşov, oraş de care î.şi va lega

o bună

parte a vieţii

ş i activităţii are loc în perioada în care s e pregătea înfăptuirea unuia din
cele mai importante evenimente al e istoriei noastre : desăvirşirea formării
statului naţional unitar. Ca orice intelectual patriot, Ilie Cristea înţelege
că locul său este alături de luptătorii pentru unire , alături de toţi

aceia

care vedeau în desăvirşirea formării statului naţional unitar, incununarea

luptei de veacuri a întregului popor român.
Prima acţiune de însemnătate majoră organizată la

Braşov

în vede

rea luptei pentru unire este convocar ea pentru data de 2 noiembrie a unei

adunări a rom ân ilo r in cadrul căreia urma să se aleagă Sfatul Naţional
• Comunicare la sesiunea ştiinţifică din 15 iulie 1972, organizată cu prilejul
împliniri a 80 de ani de la naşterea lui Ilie Cristea.
t

Anuarul Liceului "Andrei Şaguna" anul jubiliar 1924-1925 p. CVII-CVIII

2 Anuarul liceului greco-ortodox român pe omul şcolar 1918-1919, p. 14
18

-

CUMIDAVA
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Român din Ţara Bîrsei şi un comitet executiv

ail acestuia Ilie Cristea se

află atî t printre semnatarii actului de convocarea cit şi printre membrii
Comitetului Executiv aleşi de adunare alături de dr. Vasile Saftu, Tiberiu
Brediceanu, Gheorghe Dima, Petru Muntean, Constantin Popoviciu, Ov.
Dante Gherman şi alţii".

ln cadru l adunării se subliniază necesitatea unui organ de presă prin

care locuitorii Ţării Bîrsei să fie informaţi despre mersul evenimentelor
politice atit de vertiginos desfăşurate în toamna anului

1918

şi prin care

adepţii unirii să-şi mărturisească opinia şi să mobilizeze masele populare
in lupta pentru desăvîrşirea unităţii României.
ln rezolvarea acestei chestiuni de mare însemnătate un rol îi revine
şi lui llie Cristea care, împreună cu Ov . Dante Gherman şi Romulus Dra
gomir, primesc însărcinarea să ducă tratative pentru preluarea "Gazetei
Transilvaniei" de la Arsene Vlaicu, proprietar al ,,Gazetei" din

1916

cind,

cu ajutorul lui Tisza, o cumpărase şi de atunci "desfăşura o activitate os
tilă intereselor româneşti" 5•
Tratativele neducind la nici un rezultat se
alt ziar şi astfel

1a 9

noiembrie

1918

hotărăşte scoaterea unui

aipare primul număr din "Glasul Ar

dealului" . ln paginile acestui ziar, făcind parte din colectivul de redacţie,

il intilnim frecvent pe tînărul profesor Ilie Cristea, plin de vervă, entu
ziast, aspru pînă

la duritate cu

duşmanii unirii,

susţi.nîndu-şi ideile cu o seroiasă argumentaţie

dar în

toate cazurile

şi o temeinică analiză a

faptelor.
C'm d, după discuţiile purtate la Arad în

1 3-14

noiembrie între de

legaţia guvernului maghiar şi reprezentanţii Consiliului Naţional Român
Central, s-a constatat incompatibilitatea dintre cel e două puncte de ve
dere (rămînerea Transilvaniei în cadrul statului maghi,ar şi unirea Tran
silvaniei cu România), iar Oskar Jaszi conducătorul delegaţiei maghiare
încearcă să alimenteze prin presă ideia că poziţia Consiliului Naţional Ro·

Injân

nu ar fi expresia voi nţei tuturor românilor din Transilvania, cu in

tenţia evidentă de a discredita activitatea acestuia, I:lie Cristea ia o atitu
dine energică în "Glasul Ardealului". "E foarte ciudat - scrie Ilie Cristea
în articolul "Zvîrcoliri neputincioase" - că dL Iaszi vine la Arad însoţit

de o suită numeroasă, tratează cu oam enii noştri două zile, i se atribuie
a Mircea Gherman, Erenimente braşovene din preajma unirii . in "Astra" , nr.
6, iunie 1968

4 "Glasul Ardealului" , an, 1, nr. 1, 9 noiembrie 1918,
5 Ion Nicoară "Glasul Ardealului" în Cumidava vol. II, 1968, p. 2 1 3.
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evenimentului din partea presei maghiare o importanţă capitală . . . şi la
sfîrşit constată că n-a vorbit cu reprezentanţi i poporului românesc . . . Răspunsul nostru cuvenit - scrie in încheierea articolului

-

rea de la Alba-Iulia"6•

îl va da aduna

După săvîrşire a actului unirii Ilie Cristea scri e tot în "Glasul Ardea

lului" un emoţionant articol în care exprimă nemărginita bucurie a celor
care veacuri de-a rindul au năzuit spre acest măreţ eveniment din istoria

poporului român " . Cei 1 4 milioane sînt alături şi răspund ca un ecou stri
gătului de bucurie al celor adunaţi la Alba Iulia . . . După 18 veacuri de
împilare neamul românesc învie" 7 .
Voci duşmănoase unirii se mai aud însă şi după 1 deci'mbrie 1 9 1 8 ,
împotriva cărora Ilie Cristea simte datoria patriotică să s e ridirP. ş i s ă le

spulbere calomniile. Artkolul "Unirea" este grăitor din acest pund de ve
dere şi în el sentimentul de dreptate şi gindirea democratică a

lu.i

Ilie

Cristea apar cu şi mai multă vigoare. Răspunzînd calomniei care se rel.P

rea la folosirea armatei române pentru pregătirea adunări i de [a Ailba Io
lia acesta spune : "e drept că teroarea baionetelor s-a manifestat ici-colo
dar nu pentru Adunare ci împotriva ei" 8• Cu acest prilej ilie Cristea face
o adevărată pledoarie împotriva forţei brutale şi a folosirii ei . "Poporul
românesc reînviat niciodată nu V'a apela la mijloacele forţei violente căci
ele distrug pe cei ce l e apli-că. FrînturiQor de popoare pe care soarta sau
calculul duşmănos al foştilor stăpinitori le-a aruncat între noi nu l e vom
cere niciodată să se lepede de drepturile şi pornirile lor fireşti. Soarele

nostru răsare pentru toată lumea" 9• Cînd la scurtă vreme după înfăptuirea
unirii burghezia �i moşierimea va încerca să tragă singură foloasel e de pe
urma acestui act istoric făurit prin voinţa întregului popor, Ilie Cristea
nu-şi abandonează ideile şi nu părăseşte

condeiul. In articolul "Lupta

pentru democraţie" critică aspru atitudinea unor politicieni refrectari la
ideile noi, democratice. "Tînăra democraţie românească - spune Ilie Cris
tea - îşi va face datoria . Nu se va da înfrîntă căci simte răspunderea ce
o are faţă de neamul nostru şi faţă de civilizaţia umană" 10•

Evoluţia vieţii politice interne va infirma însă cu fiecare schimbare
de guvern, cu fiecare măsură represivă împotriva maselor, cu fiecare ne6 "Glasul Ardealului" , an I, nr. 1 3-13 (26) XI.
7 Ibidem,

8 Ibidem,
9 Ibidem.

10
16•

nr.

nr.

19-20 XI (3. XII).
20-21 XI (4. XII)

, ,Gazeta Transilvaniei " , nr. 41, 3 III, 1920, p. 1 .
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dreptate, cu fieCare lege antimu'ncitorească speranţele tînărului profesor
Ilie Cristea, care la 26 de ani .se avînta.se cu

toate forţele sale în lupta

pentru unirea de la 1 decembrie.

Atitudinea sa dîrză şi hotărîtă, perseverenţa cu care a luptat pentru

înfăptuirea acestei aspiraţii a intregului popor ni-l înfăţişează incă de la
începutul activităţii sale ca un intelectual cu vederi înaintate democratice,

raţiunii şi a ideilor de dreptate socială. Pătruns de adevărul că locul unui
adevărat intelectual este alături de poporul său pentru propăşirea călruia

nu trebuie să precupeţească nici un efort , Ilie Cristea se va apropia tot
mai mult de mişcarea muncitorească identificîndu-se in scurtă vreme cu
militantul comunist curajos şi neobosit, gata să înfrunte primejdiile şi în
chisoarea pentru dreptatea cauzei sale.
•

•

•

In anu.arele Liceului "Andrei Şaguna" în care se menţionează şi ac
tivitatea literară, culturală şi extraordinară a profesorilor liceului aflăm
despre Ilie Cristea că in anii 1 920-1921 este "Secretaru� Asociaţiei func
ţionarilor publici secţia Braşov" 1 1, iar in 1 922-23 preşedinte al "Asocia
ţiei profesorilor secundari" secţia Braşov 12.
Desfăşurlndu-şi activitatea in şcoală, in rnijlocul funcţionarilor pu
blici şi a corpului didactic din învăţămîntul secundar braşovean, era firesc
să cunoască în primul rînd nevoile, preocupările şi aspiraţiile acestora.

Le-a cunoscut şi prin condeiul său, i-a făcut şi pe alţii să le cunoască.
Se ştie că la Braşov cu data de 1 Mai 1 9 2 1 , apare "Dreptatea", ziar
din Ţara Bîrsei al Partidului Socialist în paginile căruia fruntaşi ai miş
cării muncitoreşti au desfăşurat o susţinută campanie pentru demascarea
nedreptăţilor sociale şi pentru crearea Partidului Comunist R()mân. Prin

tre aceştia il intilnim şi pe Ilie Cristea care, încă din primul număr se ma•

nifestă ca adept al unei mişcări active şi organizate impotriva exploata-

tarilor. Anaiizind mentalitatea funcţionarului în societatea capitalistă, lli�
Cristea remarcă aspi raţiile acestuia spre clasa burgheză simţindu-se "de
gradat dacă-1 compari cu un muncitor" şi arăta in ·continuare cauza unei
astfel de mentalităţi. "Numai clasele exploatatoare au reuşit să sugereze

funcţionaru�u i o ideologie ciudată, să-1 separe de muncitorul manual , să-1
asmuţe cu succes împotriva acestuia ş i dezbinaţi apoi, să-i stăpînească
pe amindoi"13•

·

11 Anuarul Liceului .,Andrei Şaguna", anul şcolar 1921-21 p. 1 3.
12 Ibidem, anul şcolar 1922-23 p. 38.
'1 ,,Dreptatea" , Braşov, an I, nr. 1, 1 mai 1921, p. 3
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Pornind de la aceste aprecieri Ilie Cristea condamnă atitudinea de

supunere faţă de exploatatori arătind că "Pentru cîştigarea celor mai ele
mentare drepturi muncitorii de pămînt au trebuit să pună mina pe topor
iar cei de fabrică să zugrăvească pe străzile oraşelor spectrul foâmei . . .
cucerirea drepturilor lor,

Pentru

funcţionarii vor trebui mai întîi să-şi
şi bine pe la i coane�'14•
"Dreptatea" - în care congresul din 8

refacă mentalitatea. Altfel vor umbla mult
In paginile aceluiaşi ziar,

mai 1 9 2 1 , de creare a P.C.R. este aşteptat cu speranţe şi salutat cu entu
de întregul proletariat cind autorităţile intervin cu brutalitate şi-i

ziasm

arestează pe congresişti Bie Cristea scrie articolu� "Arestarea socialiştiaor"

în care îşi exprimă indignarea faţă de gestul guvernatorului de "o ieftină
'X>inicie"15.
Articolele menţionate mai sus nu sint semnate dar aparţin cu sigu
rantă lui Ilie Cristea, pentru că ele împreună cu altele publicate în peri
oada 192 1-1 924, în "Gazeta TransilV'ailiei" şi

"Semănătorul" constituie

capetele de acuzare aduse profesorului Ilie Cl'istea de către eonsiliul ar

hiepiscopesc din Sibiu111 •

Deşi decizia de acuzare este dată în 1 928, ea se referă la perioada de

început a activităţii sociale şi politice desfăşurată de l[ie Cristea la B raşov

.

Iată acuzaţiile ce i se aduc :

1)

"Pentru că numitul profesor in ziarul ,,Dreptatea"

rur. 1/1921 in ar ticolul

din

Braşov.
.

, ,Mişcarea funcţionarilor'' Şi - j;,_ ziarul "Ga�
�ta Transilvaniei" din Braşov nr. 153/1923, in articolul "MÎŞ(!area Corpu
lui Didactic" a pledat pentru prindpiUil ca funcţionarii să-şi capete dreptu
anul 1

rile "prin fapte şi cu sila" , i,ar membrii corpului

dimisie"

2)

didactic

;

, prin grevă şi

Pentru-că in ziarul "Dreptatea" din Braşov, an l nr. 4/,1 9 2 1 in ar-·

ticolul intitulat ,,Arestarea Socialiştilor" precum şi in rev ista "Semănă-:

toFul" din Braşov nr. 1 şi 2/1924, în articolul ,,Ce

propagat comunismul, desfiinţarea

proprietăţii

mijl oc pentru ajungerea la ele revoluţia.

3)

se petrece în Rusia ?" a

particulare, · indicînd ca

Pentru-că in revista "Semănătorul" din Braşov nr.

1-2/1924 în

articolul intitulat "Improprietărirea Bisericilor" a pledat ca
preoţimea noastră să nu
preoţii noştri
H

15

i-a calificat

Ibidem.
Ibidem,

iij Decizia

mai

an

nr.

l,

nr.

primească pămînt di n reforma

J?,iserica şi
ag�. Iar pe

cu epitetul de "domni" şi , ,Popime".

4, 22 mai p. 1.

2217/1928 a Comsiliului Arhi.episeo11iei or11odolf.e rCilmâfte de Alba
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4) Pentru că în revista "Semănătorul" din Braşov nr. 4/1924, în ar
ticolUJl intitulat "Biruinţa Creştinismului" a explica religia creştină în aşa
fel, încît se deduce din explicare că autorul articolului este adept al liber
cugetătorilor.
5) Pentru-că din spusele martorilor ascu[taţi precum şi din rapoar
tele Direcţiunii liceului "e cam liber la gură şi de multe ori chiar prea
vehement" în relaţiile cu colegii săi .
6) Că lipseşte adeseori de la biserică. Pentru toate acestea Consiliul
Arhiepiscopal de Albia Iulia şi Sibiu a decis punerea numitului profesor
Ilie Oristea sub acuză discirplinară"17•
Dacă ar fi să ne oprim şi numai asupra acestor acuzaţii considerate
delicte disciplinare şi ar fi de ajuns pentru a vedea încă de la începutul
activităţii lui Ili e Cristea activitatea unui luptător împotriva exploatării,
pentru cucerirea pe cale revoluţionară a drepturilor celor exploataţi, pen
tru libertate, împotriva misticismului şi obscurantismului.
Concepţiile sale antireligioase pe care nu şi le ascundea aşa cum nu
ascundea nici faptul că este un agitator1� pentru drepturile celor asupriţi,
1-au pus în conflict cu autorităţile bisericeşti încă din primii ani ai venirii
la Braşov. ln septembrie 1921, publică in "Gazeta Tmnsilvaniei"19 un ar
ticol intitulat : "Un portret, N. Sulică" , in care, cu exemple concrete îl în
făţişează pe fostul profesor N. Sulică (la data respectivă dat afară din în
văţămînt) - in toată urîţenia caracterului său ca om şi ca dascăl. (ln
aceasta a doua ipostază Ilie Cristea il cunoscuse fiindu-i elev în el. VIII-a
anul şcolar 1 9 1 0- 1 9 1 1 ) . Intrucit protopopul braşovean N. Stinghe iniţial
se declară de acord cu înlăturarea lui N. Sulică din şcoală, iar în cele din
urmă îl ia a�părarea, Ilie Cristea pe bună dreptate îi reproşează protopopu
lui poltroneria şi duplicitatea morală.
C onsecinţa a fost că în mai puţin de două luni, oa urmare a unei
reclamaţii înaintate de Nkolae Stinghe20 direcţiunea Liceului "Andrei Şa
guna" primeşte două adrese prin care Mitropolia din Sibiu cere un raport
asupm profesorului Ilie Cristea. La cea de a doua adresă se precizează că :
" . . . ordinul nostru este clar şi categroic"21•
Iulia şi Sibiu de punere sub acuză disciplinară a profesorului Ilie Cristea de la liceul
Andrei Şaguna din Braşov. Arhiva personală a dr. 'Marcel Cristea Bucureşti.
17 Idem. Decizia argumentează fiecare punct de acuzare cu citate din articolele la care se referă.
1B "Gazeta Transilvaniei" 9 decembrie 1923, p. 3.
19 Ibidem, 11 septembrie 1921, p. 2.
20 Arhivele Mitropoliei ortodoxe române Sibiu, dosar III 225/1922.
21 Arhivele Statului Braşov, fond A. Şaguna, dosar 131/1921 .
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Directorul liceului 1. Blaga este nevoit în cele din urmă să trimitâ

raportul cerut în care făcînd unele aprecieri asupra situaţiei create îl pre
zintă şi pe Ilie Cristea cu însuşirile şi preocupările sale.
"Ilie Cristea e un profesor bW1 . şi capabil, inteligent, clar şi face bun
spor în şcoală. Are interes şi dragoste pentru elevii săi şi pentru muite
din problemele şcoalei. Fondul caracterului său e bun, fără de impulsii
de răutate omenească. Are însă o fire prin care uşor vine în conflict cu
semenii săi : e prea deschis, prea spune tot ce are pe inimă şi în minte; n u
ştie păstra nici o indiscreţi e şi n-are nici u n dram de prefăcătorie î n su
flet; e foarte bun teoretician

cu

principii

idealiste

socialiste,

democra

tice fără să vadă bine din cauza acestora realitatea pe care o prea descon
sideră . . . suferă cum se zice

într-o piesă teatrală de febra

onestităţii şi

a moralei. . . In cugetările şi discuţiile sale e foarte liberal şi raţional. De
aceea nu se împacă cu multe abstracţiuni şi forme de-ale vieţii. Nu ştiu
intrucit este necredincios şi ne religios . In anul trecut a

absentat la 1 2

serbări ţinute c u elevii î n biserică. To t i n anul trecut am auzuit că publică
la un ziar socialist din localitate . . . Cristea n-are obiceiul să mintă ori să

se prefacă 22•

Iată o referinţă cărui,a ţinînd cont de împrej urările in oare a

fost

dată şi de semnătura celui care a redactat-o sîntem obligaţi să- i dăm cre

zare şi care astăzi ne face să adrnirăm la Ilie Cristea curajul în lupta con

tra nedreptăţii societăţii in mijlocul căreia trăia şi în care a fi onest , a nu

vedea cu ochi buna eXiploatarea, a fi raţional a nu avea nici un dram de
prefăcătorie în suflet insemna a avea tot atîtea grave defecte.
Fără să 'intrăm in detaliile acestui conflict izvorit din m odul de

a

vedea şi inţelege diferit realităţile sociale ale vremii, menţionăm doar că
el nu se va încehia cu această cercetare disciplinară şi că va continua cu
deschiderea unui proces de calomnie prin presă împotriva lui Ilie Cristea
în anul 1 92323 şi mai tîrziu în 1928 cu cele 6 capete de acuzare despre care
s-a vorbi t mai sus. Nu se va încheia pentru că Ilie Cristea va continua mai
energic şi mai vehement activitatea sa de demascare a nedreptăţilor socie
tăţii capitaliste iar autorităţile nu-i vor ierta niciodată îndrăzneala de a le
înfrunta.
Printre preocupările lui Ilie Cristea, în perioada la care n e referim,
trebuie menţionată şi activitatea pe care o desfăşoară ca preşedinte
22 Ibidem.

23 Arhivele Statului Braşov, fond Parchetul Braşov, dosar 438/1923.
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"Societăţii de lectură a elevilor" a cărei orientare în privinţa tematicii a
bordate este de asemenea semnificativă ("Crimpee din revoluţia rusească",
"Cîteva din caracteristicile marei industrii mOderne" etc.) :M.

llie Cristea este frecvent intilnit şi in sălile publice în care susţine
numeroase conferinţe, adesea cu problematid socială. Remarcabilă este
activitatea pe care o desfăşoară in cadrul Universităţii populare din Brn
şov înfiinţa in toamna anUlui 1 9 1925, cu scopul de a răspîndi o cultură
românească în ţinutul Braşovului 26 şi in cadrul căreia Ilie Cristea conduce
�i mulţi ani cursul de "Istoria literaturii române" Tl.
Prezent în permanenţă în mijlocul vieţii atît de agitată din perioada
avintului revoluţionar, prin tot ce a făcut în aceşti ani Ilie Cr�stea pornea
cu paşi hotărîţi într-o luptă grea şi plină de riscuri.
ln 1 967 cu prilejul implinirii a 75 de ani de la naşterea lui Ilie Cris
tea, Teodor Teodorescu Branişte făcea următoarea apreciere : "Au fost
mulţi, foarte mulţi care - pătrunzindu-se de un adevăr - şi-au sacrifi
cat liniştea, libertatea şi foarte adesea viaţa pentru triumful ideilor şi
credinţelor lor. Profesorul şi publicistul comunist Ilie Cristea, a fost unul
dintre aceştia" 28. Şi, am putea spune noi astăzi, încă de la începutul acti
vităţii sale.

:M AnuaTul Liceului "AndTei Şaguna" , anul şcolaT 1 9 1 8-1919, p. 70.
25 "Gazeta Transilvaniei" , 14 noiembrie 1 920, p. 1 .

26 "Gazeta Transilvaniei" , 2 1 noiembrie 1921, p . 1 .
"Gazeta Transilvaniei" , 1 0 februarie 1920, p . 3.
28 Revista "Astra" , Braşov, nr. 6, iunie 1967.

Tl
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DIE ANFANGE DER SOZIAL-POLITISCHEN T.ă.TIGKEIT ILIE CRIS
TEAS IN BRAŞOV (KRONSTADT)
(ZUSAMMENFASSUNG)

Professor Ilie Cristea liess sich im Jahre 1 9 1 8 in Braşov (Kronstadt)
nieder und begann seine hiesige Tatigkeit in einer Zeit heftiger sozialer
und politischer Bewegungen. Als Intellektueller mit fortschrittlichen
Ansichten wirkte er in den ersten Reihen des Kampfes fiir die Vollendung
des einheitlichen rumanischen Nationalstaates. In Braşov (Kronstadt)
wurde dieser Kampf mit besonderer Energie gefilhrt und gefordert.
In den ersten Jahren entfaltete Ilie Cristea eine rege Tatigkeit zur
Entlarvung der sozialen Ungerechtigkeiten innerhalb der kapitalistischen
Gesellschaftsordnung, und kampfte filr eine Gesellschaft, in der es keine
Ausbeutung des Menschen durch den Menschen mehr gibt.
Sein mutiger Kampf fiihrte zu zahlreichen Verfolgungen seitens der
Behorden, denen er jedoch mutig Widerstand leistete. So zeigte er sich
schon am Beginn seiner Tătigkeit als der spătere kommunistische Kamp
fer, der Freiheit und Leben fiir den Sieg des Sozialismus in Rumănien
einsetzte.
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IDEI ECONOMICE IN SCRIERILE LUI ILIE ORISTEA •
de ION LuPU
Una din figurile remarcabile ale presei progresiste şi revoluţionare
româneşti dintre cele două războaie mondiale a fost, incontestabil, profe
sorul Ilie Cristea, intelectual de mare probitate şi vastă cultură umanistă,
mi litant prestigios al Partidului Comunist Român.

El nu a

fost, nici prin formaţia sa universitară, nici prin preOCUipările

teoretice curente, un economist. Dar scrierile sale
-

-

articole şi conferinţe

abundă în idei economice, într-o impletire strînsă cu idei filosofice şi

social-poiitice. Aderînd cu toată convingerea la învăţătura
ninistă şi devenind un pasionat propagator, al ei,

Ilie

marxist-le

Cristea

a înţeles

unitatea indestructibilă şi fecunda întrepătrundere a materialismului dia
lectic, economiei politice marxiste şi socialismului ştiinţific şi a acţionat în
spiritul acestei unităţi şi întrepătrunderi în publicistica sa militantă. Fără
îndoială, numai o cercetare cu caracter monografie, din unghiuri multip
le, este în măsură să

dezvăluie

în mod cuprinzător şi cu adevărat con

cludent, aportul acestui înflăcărat luptător comunist la răspîndirea învă
ţăturii marxist-leniniste şi la interpretarea de pe aceste poziţii, a
realităţi economice, sociale şi politice româneşti sau

internaţionale

unor
din

epocă.
Conştient de caracterul fatal i ncomplet şi de unilateralitatea între
prinderii pe care ne-am propus-o, vom încerca în cele ce urmează să des
prindem cîteva din ideil e economice pe care Die Criste a le-a abordat în
* Comunicare la sesiunea ştiinţifică din 15 iulie 1972, organizată \:u prilejul
împlinirii a 80 de ani de la naşterea lui Ilie Cristea.
t La textul integral al uneia dintre conferinţele sale, intitulată .,România în
faţa prefacerilor" , ţinută la 10 decembrie 1932. în cadrul ciclului organizat la aso
ciaţia .. Astra" din Braşov, am ajuns cercetînd dosarul penal nr. 2679/1932 al Parche
tului Tribunalului din Braşov (aflat în prezent la Arhivele statului Braşov) . Frag
mente din acesată conferinţă au apărut în Societatea de mîine, Cluj, anul IX, nr.
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scrierile şi . parţial, in conferinţele sale de la sfîrşitul deceniului al treilea

şi prima .parte a deceniului următor 1 .

Ne-am opri t asupra acestei perioade intrucit ea ni se pare cea mai

caracteristi că pentru maturitatea gîndirii sale econ omice şi s ocial-p ol i tic e .

Este perioada in care, in contact cu mişcarea munci tore as că ş i rev oluţi o

nară şi sub

influenţa nemijlocită a Partidului Comunist Român, are l oc

transformarea lu i Ilie Cristea dintr-un ziarist-cetăţean şi intelectual pro
gresist, cu vederi democrati ce (cum fusese la început, adică in anii colabo

rării s ale la "Gazeta Transilvaniei" 2, la " Adevăru l " şi la primul număr al
"
.,Societăţii de miine ), într-un intelectual comunist 3 , matur ·sub as·pect

ideologic şi politic, puternic angajat în presa condusă sau influenţată de
partidul comunit. Este perioada in oare îşi asumă inalta răspundere de a

edita la Braşov , din încredinţarea partidului , revista "Spre stinga",

de

manifestă atitudine revoluţionară şi, pe de altă parte, colaborează cu arti

cole substanţiale la publicaţiile
"
nou" (Braşov), " Bluze alb astre ,

"Societatea de miine" (Cluj),
"Cuv

î ntul

l i ber '' (B u cureşti') .

'·

Cuvintul
"

Articole cu caracter preponder-ent economic sint mai puţine în pu

tylidstioa lui nie Crntea, dai" ele au o mare pondere sub aspectu'l 6emnifi
oaţiei şi importanţei lor pent-ru caract-erizarea ·rn'l:regii gînd iri şi atitudini

revoluţio nare a acestui militant cOmuni-st. 'Tr-ebuie menţionate în mod spe

cial, în acest sens, artirolele : "Economie organi zată" , "Capitaiul monopo
list" şi "Salvarea civili zaţiei " apărute în revista clujană "Societatea de
mîine" 5,

"Ţăranul înşelatl' şi "De

"Spre stinga" ·6, "E roi i muncii" din

ce suferi m ?"

" Cuvîntul

d.in reVista braşoveani

liber" 7, pr-ecu m şi conferinţa

"România in faţa prefacerilor" 8 . Elemente de gîndire economică marxistă

c onţi n , în marea majoritate a cazu r ilor, şi articolele din perioad a aminti
tă consacrate unor probleme politice interne, chestiunilor sociale şi nume-

:1.3-14, 1932, p. 198-20 1 . Un comentariu pe marginea ideilor economice eJdrem de
preţioase din această conferinţă am publicat in revista "Astra" , anul V. nr. 12 (55),
decembrie 1970, p. 4-5.
2 In anii colaborării la "Gazeta Transilvaniei" , llie Cristea .era membru al Par
tidului Naţionl. 1n 1923, el face parte din comitetul de conducere al organizaţiei bra
şovene a acestui partid (Vezi relatarea din "Gazeta Transilvaniei" ) , nr. lt4, 22 aprilie
1923, despre constituirea şi conwonen,ţa comitetului menţionat) .
3 Titu Georgescu .,Un inte1ectua1 legat de popor, un publicist militant, studiu
introductiv la volumul Ilie Cristea, Articole 1 923-1936, Ed. Politică, Bucureşti, 1961,
11!1· 9-11 . (.In continuare Articole . . c) .
� Vezi selecţia din volumul menţionat in nota precedentă.
5 An. VIII, nr. 3-4/1933, an. VIII, nr. 16-17/1931.
6 Nr. 1, 15 oct. 1931.
7 "Cuvîntul liber" , 7 dec. 1 935 (Vezi ·şi Ilie Cristea. Articole. 1 923-1926), Ed.
polltică, Buc., 1961, p. 134-136.
B Dosar Nr. 2679/11132 al Parchetului Tribunalului Braşov. (Arhi:yele statului
Braşov) .
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roasele sale com�tatrii asupra evoluţiei intemaţian:aJe. Ilie Cristea acorda

o mare atenţie înlănţuirii şi interacţiunii dintre fenomenele vieţii sociale.
consi derîn d factorul economic - Îin spiritul determinismului materialist

- ca fiind decisiv

în. societate.

Inainte de a intra

în analiza unor aspecte economice ale gindirii lui

Ilie Cristea, se impune o remarcă de importanţă metodologică pentru cer

cetarea scrierilor acestui remarcabil publicist comunist român. Este vor

ba in primul rînd de faptul că ideile economice,

ca şi cele filosofice şi so

cial-politice, nu constituie la el obiectul unor expuneri teoretice speciale,

aşa cum se întîmplă în cazul unei lecţii sau al unui articol de exegeză doc

t ri na ră pe o anumită temă. Ele sînt mai mult implicate într-un context pre
cumpănitor politic, in articole da actualitate stringentă, a căror finalitate

este intotdeauna politkă, de radicalizare a maselor, de

luptă susţinută

impotriva fascismului, a exploatării şi asupririi sociale şi naţionale, pentru
răsturnarea orinduirii burghezo-moşiereşti şi triumful revoluţiei populare
în ţara noastră. Aceasta imprimă articolelor sale un caracter deosebit de
de ofensiv, ideile economice marxist-leniniste devenind baza teoretică.

a

une i aprige confruntări cu realităţile extrem de contradictorii al e capitalis
mului dintre cele două războaie mondiale. Forma gazetărească pe care o

îmbracă activitatea propagandistică a lui l!lie Cristea, explică, pe de altă
parte şi anumite simplificări, aspect inerent unei activităţi publicistice cu
caracter de popularizare.

Relevăm� l a inceputul scurtei analize ce urmează, ideia marxistă a de

tenninismului materialist care constituie, după opinia noastră, o dominantă
a gîndirii lui Ilie Cristea. "Fenomenele sociale - scria el la inceputul de

ceniului patru - nu sint dirijate de liberul arbitru, ci de legi. Există aici
un determinism tot atît de riguros ca în oricare domeniu al ştiinţei" 9 • Pe

această linie sînt cu totul remarcabile referirile sale la legile economice şi

la posibilitatea previziunii ş t iinţifi ce pe care o îngăduie cunoaşterea lor. La

intrebarea : "Sint fenomenele economice prin natura lor imprevizibile ?" el
răspunde fără ezitare : "Evident că nu. Ele se găsesc sub acelaşi regim

al

legilor, sub acelaşi determinism ca şi faptele altor domenii" 10• In ac el aşi
timp insă, el subliniază modul specific in care acţionează şi se manifestă
aceste legi în condiţiile societăţii capitaliste moderne, modul stihinic şi co
ercitiv in care se impun, ceea ce are drept urmare, precizează el, că faptele

9 Dictatură şi democraţie, în "Societatea de miine" , Cluj, an. VII, nr. 23-24,

1-15 dec. 1930, p. 428.

10 Economie organizată, în "Societatea de mîine" , an. VIII, nr. 4-5 1 5 febr. -

1 martie 1931 (Vezi şi Articole .

.

. , p. 54).
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economice "scapă controlului nostru" 11 • lată un pasaj elocvent în acest
sens : "Omul modern, cu tot progresul tehnicii şi întinder.ea civilizaţiei, se
găseşte în faţa forţelor economice tot atit de dezarmat pe cît era omul pri
mitiv în faţa secretelor naturii. Nu le domină şi nu le dirijează, ci este încă
dominat şi covîrşit de ele" 12. Printre formele de manifestare a forţelor
coercitive dominate este amintit, de pildă, jocul inexorabil al bursei, insti
tuţiei pe care o denumeşte sugestiv "o divinitate anonimă, capricioasă şi

crudă" căreia " . . . nimeni nu-i în stare să-i prevadă jocul, ci cu toţii
trăim sub teroarea ei. Crahurile (la bursă, n.n.) sînt pentru omul modern,

generatoare de panică, după cum era fulgerul pentru primitiv" 13• Cauza
care face ca, în capitalism, legile şi fenomenele economice să scape d e sub
controlul oamenilor, are, după opinia lui Ilie Cris tea , un dublu aspect : lipsa
unei perspective asupra ansamblului economiei şi vieţii sociale şi imposi
bilitatea unei corelări şi coordonări a producţiei cu nevoia socială, datorită
în ultimă instanţă, existenţei proprietăţii private, care, scrie el, " . . . nu

cunoaşte decit busola egoismului şi stimulentului profitului"

g.

"Inchis în

coaja proprietăţii sale private - adaugă el, referindu-se la primul aspect
- omul nu poate prinde, dintr-o realitate grandioasă şi veşnic curgătoare,

decît partea infinitezimală ce trece peste dînsul" 15 . Partea pe care omul o
poate cuprinde este identificată de autor cu producţia şi organizarea ei în
cadrul unei unităţi economice, la nivelul unei întreprinderi, pe cînd rea
litatea de dimensiuni mult mai mari, in ultimă analiză incognoscibilă, este
de fapt nevoia socială respectiv consumaţia. Proprietatea privat-capita
listă este incompatibilă cu funcţia de coordonare macroeconomică. In acest

sens, ilie Cristea precizează cu convingere : "Proprietatea privată, e clar,
nu poate îndeplini această funcţie. Sarcina ii depăşeşte nu numai mijloa
cele, ci şi natura" 16. Este evident că autorul acestor pasaje are în vedere

în mod concret proprietatea privat-capitalistă atunci cînd foloseşte noţiu

nea de proprietate privată. De altfel acest lucru rezultă şi din alte articole
în care se scoate în evidenţă rolul hotărîtor pe care n .are proprietatea pri
vată în cadrul orînduirii capitaliste. "ln societatea burgheză . . . va pre11 Ibidem.
12 Ibidem, p. 52.
1 3 Ibidem, p. 53.
H Ibidem, p. 54-55.

15 Ibidem, p . 55.
16 Ibidem, (sublinierea noastră).
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ciza el - factorul esenţial este proprietatea privată. Toate celelalte insti
tuţii, avind misiunea s-o proteguiască, sînt adaptate acestui scop" 17.

Referirile lui Bie Cristea la legile economice nu sint lipsite de o fi
nalitate revoluţi onară. El îşi propune să creeze o d eschidere spre socia
lism, arătînd că aici, ca urmare a d esfiinţării proprietăţii private apare
posibilitatea echilibrării producţiei şi consumaţiei, respectiv a producţiei
cu nevoia s ocială. Ca exemplu concret pentru ideia de mai sus este dat
primul sta t socialist din lume, care " . . . sfărimînd cadrele înguste ale pro
prietăţii pri vate şi i eşind în larg, a dobîndit şi o perspectivă de unde poate
urmări toate aspectele vieţii economice şi posibilitatea de a coordona fac
torii econom i ci " 18. De mare interes pentru cercetarea istoriografică sînt
ideile pe care Ilie Cristea le avansează în legătură cu economia organizată,
pe care o identifică cu economia socialistă. El consideră ca "problemă fun
damentală în economie : raportul dintre cantităţi, adică echilibrarea pro

ducţiei şi con sumaţiei" 19• Avem aici o foarte clară formulare a ideii de
proporţie economică, de raport cantitativ şi de proporţionalitate ca stare
de echilibru intre resurse {producţie) şi nevoia socială (consumaţi e). In
continuare, Ilie Cristea subliniază : "La baza planului sovietic de cinci ani
se găsesc două principii : producţia reglementată şi consumaţia raţională.
Ambele sînt menite să pună capăt anarhiei, subordonînd forţele economi
ce voinţei omeneşti" 20• Ideile cuprinse în această formulare sint şi ele deo
sebit de preţioase. Pe de o parte, este vorba d e reglarea socială prin plan
a producţiei, pe de altă parte, de caracterul conştient raţional al determi
nării nevoii sociale (consumaţiei). La acestea se adaugă

ideia înlăturării
spontaneităţii, a caracterului stihinic al acţiunii forţelor economice în con
diţiile socialismului.

Mirmînd posibilitatea subordonării forţelor economice de către vo
inţa omenească, Ilie Cristea nu promovează o concepţie vo[untaristă des
pre natura legilor economice în socialism. Intr-un articol, publicat cu pu
ţin timp inaintea celui la care ne-am referit mai sus, el se situează p e o
poziţie opusă unei asemenea concepţii : " Societatea nu are libertatea de a
legere, - scrie el in acest sens - dU!pă cum n-o are nici individul. . . O
me nirea a putut smulge naturii o singură favoare : să adere in mod activ
la dialectica necesităţilor, toate celelalte fiinţe adaptîndu-se în mod pa17 Hegel şi Marx, în ,,Societatea
1933, p. 68.

de Mîine", an.

X, nr.

18 Economie organizată, în Societatea de Mîine, p. 57.
19 Ibidem.

20

Ibidem . (ultima subliniere din citat ne aparţine) .
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4) Pentru că în revista "Semănătorul" din Braşov nr. 4/1924, în ar
ticolUil intitulat "Biruinţa CreştinismU!lui" a eJqllica religia creştină în aşa
fel, încît se deduce din explicare că autorul articolului este adept al liber
cugetătorilor.
5) Pentru-că din spusele martorilor ascu!ltaţi precum şi din rapoar
tele Direcţiunii liceU!lui "e cam liber la gură şi de multe ori chiar prea
vehement" în relaţiile cu colegii săi .
6) Că lipseşte adeseori de la biserică. Pentru toate acestea Consiliul
Arhiepiscopal de Albia Iulia şi Sibiu a decis punerea numitului profesor
Ilie Cristea sub acuză disciplinară" 17•
Dacă ar fi să ne oprim şi numai asupra acestor acuzaţii considerate
delicte disciplinare şi ar fi de ajuns pentru a vedea încă de la începutul
activităţii lui Ilie Cristea activitatea unui luptător împotriva exploatării,
pentru cucerirea pe cale revoluţionară a drepturilor celor exploataţi , pen
tru libertate, împotriva misticismului şi obscurantismului.
Concepţiile sale antireligioase pe care nu şi le ascundea aşa cum nu
ascundea nici faptul că este un agitator13 pentru drepturile celor asupriţi,
1-au pus în conflict cu autorităţile bisericeşti încă din primii ani ai venirii
la Braşov. ln septembrie 1 9 2 1 , publică în "Gazeta Tmnsilvaniei"19 un ar
ticol intitulat : "Un portret, N. Sulică" , în care, cu exemple concrete îl în
făţişează pe fostul profesor N. Sulică (la data respectivă dat afară din în
văţămţnt) - în toată urîţenia caracterului său ca om şi ca dascăl. (ln
aceasta a doua ipostază Ilie Cristea îl cunoscuse fiindu-i elev în el. VIII-a
anul şcolar 1 9 1 0- 1 9 1 1) . Intrucit protopopul braşovean N. Stinghe iniţial
se declară de acord cu înlăturarea lui N. Sulică din şcoală, i ar în cele din
urmă îl ia apărarea, Ilie Cristea pe bună dreptate îi reproşează protopopu
lui poltroneria şi duplicitatea morală.
Consecinţa a fost că în mai puţin de două luni, ca urmare a unei
reclamaţii înaintate de Nicolae Stinghe20 direcţiunea Liceului "Andrei Şa
guna" primeşte două adrese prin care Mitropolia din Sibiu cere un raport
asupru profesorului llie Cristea. La cea de a doua adresă se precizează că:
" . . . ordinul nostru este clar şi categroic'm.
Iulia şi Sibiu de punere sub acuză disciplinară a profesorului Ilie Cristea de la liceul
Andrei Şaguna din Braşov. Arhiva personală a dr. 'Marcel Cristea Bucureşti.

17 Idem. Decizia argumentează fiecare punct de acuzare cu citate din
lele la care se referă.
1B

"Gazeta Transilvaniei" 9 decembrie 1923, p. 3.

19 Ibidem, 11 septembrie 1921, p. 2.
20 Arhivele Mitropoliei ortodoxe române Sibiu, dosar III 225/1922.
21 Arhivele Statului Braşov, fond A. Şaguna, dosar 131/1921 .
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Directorul liceului I. Blaga este nevoit in cele din urmă să trimită
raportul cerut in care făcînd unele aprecieri asupra situaţiei create il pre
zintă şi pe Ilie Cristea cu însuşirile şi preocupările sale.
"Ilie Cristea e un profesor bun . şi capabil, inteligent, clar şi face bun
spor în şcoală. Are interes şi dragoste pentru elevii săi şi pentru muite
din problemele şcoalei. Fondul caracterului său e bun, fără de impulsii
de răutate omenească. Are însă o fire prin care uşor vine în conflict cu
semenii săi : e prea deschis, prea spune tot ce are pe inimă şi în minte; nu
ştie păstra nici o indiscreţi e şi n-are nici un dram de prefăcătorie în su
flet; e foarte bun teoretician

cu

principii

idealiste

s ocialiste,

democra

tice fără să vadă bine din cauza acestora realitatea pe care o prea desoon
sideră. . . suferă cum se zice

într-o piesă teatrală de febra

onestităţii şi

a moralei. . . In cugetările şi discuţiile sale e foarte liberal şi raţional. De
aceea nu se împacă cu multe abstracţiuni şi forme de-ale vieţii. Nu ştiu
întrucît este necredincios şi n e religios . In anul trecut a

absentat la 1 2

serbări ţinute cu elevii în biserică. Tot î n anul trecut am auzuit că publică
la un ziar socialist din localitate . . . Cristea n...a re obi·ceiul să mintă ori să

se prefacă 22.

Iată o referinţă cărui•a ţinînd cont de împrejurările în oare a

fost

dată şi de semnătura celui care a redactat-o sîntem obligaţi să-i dăm cre
zare şi care astăzi ne face să admirăm la Ilie Cristea curajul în lupta con
tra nedreptăţii societăţii în mijlocul căreia trăia şi în care a fi onest, a nu
vedea cu ochi buna eXlploatarea, a fi raţiona:! a nu avea nici un dram de
prefăcătorie in suflet insemna a avea tot atîtea grave defecte.
Fără să 'intrăm în detaliile acestui conflict izvorît din modul de

a

vedea şi inţelege diferit realităţile sociale ale vremii, menţionăm doar că
el nu se va incehia cu această cercetare disciplinară şi că va continua cu
deschiderea unui proces de calomnie prin presă împotriva lui Ilie Cristea
in anul 1 92323 şi mai tîrziu în 1 928 cu cele 6 capete de acuzare despre care

s-a vorbi t mai sus. Nu se va încheia pentru că Ilie Cristea va continua mai

energic şi mai vehement activitatea sa de demascare a nedreptăţilor socie
tăţii capitaliste iar autorităţile nu-i vor ierta niciodată îndrăzneala de a le

înfrunta.
Printre preocupările lui Ilie Cristea, în perioada la care n e referim,

trebuie menţionată şi activitatea pe care o desfăşoară ca preşedinte
22 Ibidem.

23 Arhivel� Statului Braşov, fond Parchetul Braşov, dosar 438/1923.
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,,societăţii de lectură a elevilor"

a cărei orientare

în privinţa tematicii a

bordate este de a&emenea semnificativă ("Crimpee din revoluţia rusească",

va din caracteristicile marei industrii m<Xlerne" etc.) :M.

"Cîte

llie Cristea este frecvent intilnit

şi in sălile

publice in care susţine

numeroase conferinţe, adesea cu problematieă socială. Remaroabilă este

activitatea pe care o desfăşoară în cadrul Universităţii populare din BI'Ia
şov înfi inţa in toamna anUlui 1 9 1 925, cu scopul de a răspîndi o cultură
românească în ţinutul Braşovului 26 şi in cadrul căreia Ilie Cristea conduce
�i mulţi ani cursul de "Istoria literaturii române" 27•

Prezent în permanenţă în mijlocul vieţii atit de agitată din perioada
aVintului revoluţionar, prin tot ce a făcut in aceşti ani Ilie Cr�stea po r nea
cu paşi hotărîţi într-o luptă grea şi pl ină de riscuri.
ln 1 967 cu prilejul implinirii a 75 de ani de la naşterea lui Ilie Cris
tea, Teodor Teodorescu Branişte făcea următoarea apreciere : "Au fost
mulţi, foarte mulţi care - pătrunzindu-se de un adevăr - şi-au sacrifi
cat liniştea, libertatea şi foarte adesea viaţa pentru triumful ideilor şi
credinţelor lor. Profesorul şi publicistul comunist Ilie Cristea, a fost unul
dintre aceştia" 28. Şi, am putea spune noi astăzi , încă de la începutul acti
vităţii sale.

:M Anuarul Liceului ,.Andrei Şaguna" , anul şcolar 1 918-1919, p. 70.
25 "Gazeta Transilvaniei" , 14 noiembrie 1920, p. 1 .

26 "Gazeta Transilvaniei" , 2 1 noiembrie 1921, p . 1 .
27 "Gazeta Transilvaniei " , 1 0 februarie 1920, p. 3 .

28 Revista "Astra" , Braşov, n r . 6 , iunie 1967.
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DIE ANFJ\NGE DER SOZIAL-POLITISCHEN TATIGKEIT ILIE CRIS
TEAS IN BRAŞOV (KRONSTADT)
(ZUSAMMENFASSUNG)

Professor Ilie Cristea liess sich im Jahre

1918

in Braşov (Kronstadt)

nieder und begann seine hiesige Tatigkeit in einer Zeit heftiger sozialer
und politischer Bewegungen.

Als

Intellektueller

mit

fortschrittlichen

Ansichten wirkte er in den ersten Reihen des Kampfes fiir die Vollendung
des einheitlichen rumanischen

Nationalstaates. In

Braşov (Kronstadt)

wurde dieser Kampf mit besonderer Energie gefiihrt und gefordert.
In den ersten Jahren entfaltete Ille Cristea eine rege Tatigkeit zur
Entlarvung der sozialen Ungerechtigkeiten innerhalb der kapitalistischen
Gesellschaftsordnung, und kampite fUr eine Gesellschaft, in der es keine
Ausbeutung des Menschen durch den Menschen mehr gibt.
Sein mutiger Kampf fiihrte zu zahlreichen Verfolgungen seitens der
Behorden, denen er jedoch mutig Widerstand leistete. So zeigte er sich
schon am Beginn seiner Tătigkeit als der spatere kommunistische Kamp
fer, der Freiheit und Leben fiir den Sieg des Sozialismus in Rumanien
einsetzte.
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IDEI ECONOMICE IN SCRIERILE LUI ILIE ORISTEA •
de ION LUPU

Una din figurile remarcabile ale presei progresiste şi revolu ţ io nare

româneşti dintre cele două războaie mond iale a fost, incontestabil, profe

sorul Ilie Cristea, intelectual de mare probitate şi vastă cultură umanistă,
militant prestigios al Partidului Comunist Român.
El nu

a fos t,

nici prin formaţia sa universitară, nici pri n pre OCUJpăr il e

teoretice curente, un economist. Dar scrierile sale - articole şi conferinţe

-

abundă în idei economice, într-o împletire strînsă cu idei filosofice şi

social-politice. Aderînd cu toată convingerea la învăţătura

ninistă şi devenind un pasionat propagator, al e i,

Ilie

marxis t-l e

Cristea a înţeles

unitatea indestructibilă şi fecunda mtrepătrundere a materialismului di a

l ect ic, economiei politice marxiste şi socialismului ştiinţific şi a acţionat în

spiritul acestei unităţi şi întrepătrunderi în publicistica sa militantă. Fără

îndoială, numai o cercetare cu caracter monografie , din unghiuri multip
le, este în măsură să dezvăluie în mod cuprinzător şi cu adevărat con
cludent, aportul acestui înflăcărat luptător comunist la răspîndirea învă
ţăturii marxist-leniniste şi la interpretarea de pe aceste poziţii, a
realităţi economice, soci ale şi politice româneşti sau

internaţionale

unor
din

epocă.

C onş tien t de caracterul fatal i ncompl et şi de un ilate ralitatea între

p rinde rii pe care ne-am propus-o, vom încerca în cele ce urmează să des

p rind em cîteva din id eile economice pe care Tiie Cristea le-a abordat în

·
Comunicare la sesiunea ştiinţifică din 1 5 iulie 1972, organizată �u prilejul
împlinirii a 80 de ani de la naşterea lui Ilie Cristea.
1 La textul integral al uneia dintre conferinţele sale, intitulată "România în
faţa prefacerilor" , ţinută la 10 decembrie 1932. în cadrul ciclului organizat la aso
ciaţia "Astra" din Braşov, am ajuns cercetînd dosarul penal nr. 2679/1 932 al Parche
tului Tribunalului din Braşov (aflat în prezent la Arhivele statului Braşov) . Frag
.mente din acesată conferinţă au apărut în Societatea de mîine, Cluj, anul IX, nr.
*
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scrierile şi, parţial, in conferinţele sale de la sfîrşitul deceniului al treilea
şi prima .parte a deceniului următor

1.

Ne-am oprit asupra acestei perioade întrucît ea ni se pare cea mai

caracteristică pentru maturitatea gîndirii sale economice şi social-politice.

Este perioada in care, în contact cu mişcarea muncitorească şi revoluţio

nară şi sub influenţa nemijlocită a Partidului Comunist Român, are loc

transformarea lui Ilie Cristea dintr-un ziarist-cetăţean şi intelectual pro

gresist, cu vederi democratice (cum fusese la inceput, adică în anii colabo

rării sale 1a "Gazeta Transilvaniei" 2 , la "Adevărul" şi la primul număr al
"
.,Soci etăţi i de miine ) , într-un intelectual comunist 3, matur · sub
as·pect
ideologic şi politic, puternic angajat în presa condusă sau influenţată de

partidul comunit. Este perioada în oare îşi asumă inalta răspundere de a
edita la Braşov, din în<:redinţarea partidului, revista "Spre stinga",

de

manifestă atitudine revoluţionară şi, pe de altă parte, colaborează cu arti
cole substanţiale la publicaţiile "Societatea de mîine" (Cluj), ,;Cuvîntul
"
nou" (Braşov), "Bluze albastre , " Cuvîntul liber'' (Bucureşti). '·

Articole cu caracter p repond eren t economie sînt mai puţine in pu

tJ!idstica lui l'l:ie Cristea, dai" ele au o mare pondere sub aspectu:·l 5emnifi
oaţiei şi importanţei lor pent1"u caracterizarea intregii gîndiri şi atitudini

revoluţionare a acestui militant comuni-st. 'Tr.ebuie menţionate în mod spe

cial, in acest sens, articolele : "Economie organizată", "Capita'lul monOipo
"
şi "Salvarea civilizaţiei" apărute în revista du'jană "Societatea de
mîine" 5, " Ţăranul înşelat" şi "De ee suferim ?" din revista braşoveană

list

"Spre stinga" ·6 , "Eroii muncii" din "Cuvîntul liber" 7, pr�um şi conferinţa
"
"România în faţa prefacerilor 8 . Elemente de gindire economică marxistă

canţin, în marea majoritate a cazurilor, şi articolele din perioada aminti

tă consacrate unor probleme politice interne, chestiunilor sociale şi nume-

i3-14, 1932, p. 19�201. Un comentariu pe marginea ideilor economice extrem de
preţioase din această conferinţă am publicat in revista "Astra", anul V. nr. 12 (55).
decembrie 1970, p. 4-5.
2 In anii colaborării la "Gazeta Transilvaniei" , 1lie Cristea .era membru al Par
tidului Naţionl. 1n 1923, el face parte din comitetul de conducere al organizaţiei bra
şovene a acestui partid (Vezi relatar.ea din "Gazeta Transilvaniei" ) , nr. 84, 22 aprilie
1923, despre constituirea şi conwonen,ţa comitetului menţionat) .
:J Titu Georgescu "Un intetectuat legat de popor, un publicist militant, studiu
introductiv la volumul Ilie Cristea, Articole 1 923-1936, Ed. Politică, Bucureşti, 1961,
11!1 · 9-11 . an <!Ontinuare Articole. . c) .
� Vezi selecţia din volumul menţionat in nota precedentă .
5 An . VIII, nr. 3-4/1933, an. VIII, nr. 16-17/193 1 .
6 Nr. 1, 15 oct. 1931.
7 "Cuvintul liber" , 7 dec. 1 935 iVezi şi I lie Cristea. Articole. 1 923-1926), Ed.
poli.tică, Buc., 1961, p. 134-136.
8 Dosar Nr. 2679/1932 al Parchetului 'rribunalului Braşov. (Arhivele statului
Braşov) .
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roasele sale com-entarii asupra evoluţiei intemaţian3.1le. Ilie Cris t ea acorda

o mare a tenţie înlănţuirii şi inter.wţiunii dintre fenomenele vieţii sociale.
considerind factorul economic - in sp i ri t ul detenninismului materialist

�

ca fiind d ecisi v

în. societate.

l nainte de a intra m analiza unor aspecte economice al e gindi ri i lui

Ilie Cristea, se impune o remarcă de importanţă metodologică pentru cer
cetarea scrierilor acestui remarcabil publicist comunist român. Este vor

ba i,n primul rînd de faptul că ideile econ omice,

ca şi cele filosofice şi so

cial--politice, nu constituie la el ob i ectul unor expuneri teoretice speci ale ,

aşa

cum

se î ntîmplă în cazul unei lecţi i sau al unui articol de exegeză doc

trina ră pe o anumită temă. El e sint mai mult i mpl icate într-un context pre
cumpănitor pol it ic, in art icole da actualitate stringentă, a căror finalitate
es t e in t ot eau na poli tică , de radicalizare a maselor , de
d

luptă susţinută

împotriva fascismului , a exploat ării şi asupririi sociale şi naţionale, pentru

răsturnarea orinduirii burghezo-m oşiereş ti şi triumful revoluţi e i populare

în ţara noastră. Aceasta imprimă articolelor sale un caracter d eo sebit de

de ofensiv, ideile economice marxist-leniniste devenind baza teoretică

a

unei aprige confruntări cu r ealităţi le extrem de contradictorii al e cap italis



mului dintre cele două războaie mondiale. Forma gazetărească pe care o

îmbracă a ctivitatea propagandistică a lui Llie Cristea, explică, pe de altă
parte şi anumite si mplif ieări, aspect inerent unei activităţi publicistice cu
ca ra ct er de popularizare.

Relevăm" la inceputul scurtei anali ze ce urmează, ideia marxistă a de

t erminismului materialist care constituie, după opi nia noastră, o dominantă
a gîndi ri i lui Ilie Cristea. "Fenomenele sociale - scria el la începutul de
ceniului patru - nu sînt dirijate de liberul arbitru, ci de legi. Există aici
un determinism tot atît de riguros ca in oricare domeniu al ştiin ţei" 9• Pe

această linie sin t cu totul rem arcab ile referirile sale la legil e economice şi

l a p osibilit ate a previ zi uni i ştiinţifi ce pe care o îngăduie cunoaşterea lor. La
întreba rea : "Sint fenomenele economice prin natura lor im pre vizibile ?" el

răspunde fără ezi tare : "Evident că nu. Ele se găsesc sub acelaşi regim al
legil or, sub acelaşi determinism ca şi fapt ele altor domenii" 10• In acelaşi

timp insă, el sublini az ă modul s peci fic in care acţi onează şi se mani festă

ac est e le gi în condiţiile societăţii cap it ali st e moderne, modul stihinic şi co

e rci tiv în care se impun, ceea ce are drept urmare, precizearză el , că faptele
9 Dictatură şi democraţie, în "Societatea de mîine" , Cluj , an. VII, nr. 23-24,
1-15 dec. 1930, p. 428.
10 Economie organizată, în "Societatea de miine", an. VIII, nr. 4-5 15 febr. 1 martie 1931 (Vezi şi Articole . . . , p. 54).
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economice "scapă controlului nostru" 11• Iată un pasaj elocvent în

acest

sens : "Omul modem, cu tot progresul tehnicii şi întinderea civilizaţiei, se
găseşte în faţa forţelor economice tot atit de dezarmat pe cit era omul pri
mitiv in faţa secretelor naturii. Nu le domină şi nu le dirijează, ci este încă
dominat şi covîrşit de ele" 12• Printre

formele de

manifestare a forţelor

coercitive dominate este amintit, de pildă, jocul inexorabil al bursei, insti
tuţiei pe care o denumeşte sugestiv ,,o divinitate anonimă, capricioasă şi
crudă" căreia ". . . nimeni nu-i în stare să-i prevadă jocul, ci cu toţii
trăim sub teroarea ei. Crahurile (la bursă, n.n.) sînt pentru omul modern,

generatoare de panică, după cum era fulgerul pentru primitiv" 13• Cauza
care face ca, în capitalism, legile şi fenomenele economice să scape de sub
controlul oamenilor, are, după opinia lui Ilie Cristea, un dublu aspect : lipsa
unei perspective asupra ansamblului economiei şi vieţii sociale şi imposi
bilitatea unei corelări şi coordonări a producţiei cu nevoia socială, datorită
în ultimă instanţă, existenţei proprietăţii private, care, scrie el,

"

. . . nu

cunoaşte decit busola egoismului şi stimulentului profitului" 14• "Inchis în
coaja proprietăţii sale private - adaugă el, referindu-se la primul aspect
- omul nu poate prinde, dintr-o realitate grandioasă şi veşnic curgătoare,
decît partea infinitezimală ce trece peste dînsul"

15.

Partea pe care omul o

poate cuprinde este identificată de autor cu producţia şi organizarea ei în
oadrul unei unităţi economice, la nivelul unei întreprinderi, pe cînd rea
litatea de dimensiuni mult mai mari, în ultimă analiză incognoscibilă, este

de fapt nevoia socială respectiv consumaţia. Proprietatea priv·at-capita

listă este incompatibilă cu funcţia de coordonare macroecon omică. In acest
sens, ilie Cristea precizează cu convingere : "Proprietatea privată, e clar,

nu poate îndeplini această funcţie. Sarcina îi depăşeşte nu numai mijloa
cele, ci şi natura"

16•

Este evident că autorul acestor pasaje are în vedere

în mod concret proprietatea privat-capitalistă atunci cînd foloseşte noţiu
nea de proprietate privată. De altfel acest lucru rezultă şi din alte articole
în care se scoate în evidenţă rolul hotărîtor pe care îl -are proprietatea pri
vată în cadrul orînduirii capitaliste. "In societatea burgheză . . . va pre1l Ibidem.

12 Ibidem, p. 52.

13 Ibidem, p. 53.
H Ibidem, p. 54-55.

15 Ibidem, p . 55.
16 Ibidem, (sublinierea noastră).
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ciza el - factorul esenţial este proprietatea privată. Toate celelalte insti
tuţii, avînd misiunea s-o proteguiască, sînt adaptate acestui scop" 17•

Referirile lui Bie Cristea la legile economice nu sint lipsite de o fi
nalitate revoluţionară. El îşi propune să creeze o deschidere spre socia
lism, arătînd că aici, ca urmare a desfiinţării proprietăţii private apare
posibilitatea echilibrării producţiei şi consumaţiei, respectiv a producţiei
cu nevoia socială. Ca exemplu concret pentru ideia de mai sus este dat
primul stat socialist din lume, care " . . . sfărîmind cadrele înguste ale pro
prietăţii private şi ieşind în larg, a dobîndit şi o perspectivă de unde poate
urmări toate aspectele vieţii economice şi posibilitatea de a coordona fac
torii economici" 18. De mare interes pentru cercetarea istoriografică sînt
ideile pe care Ilie Cristea le avansează in legătură cu economia organizată,
pe care o identifică cu economia socialistă. El consideră ca "problemă fun
damentală în economie : raportul dintre cantităţi, adică echilibrarea pro
ducţiei şi consumaţiei" 19• Avem aici o foarte clară formulare a ideii de
proporţie economică, de raport cantitativ şi de proporţionalitate ca stare
de echilibru între resurse (producţie) şi nevoia socială (consumaţie). In
continuare, Ilie Cristea subliniază : "La baza planului sovietic de cinci ani
se găsesc două principii : producţia reglementată şi consumaţia raţională.
Ambele sînt menite să pună capăt anarhiei, subordonînd forţele economi
ce voinţei omeneşti" 20. Ideile cuprinse în această formulare sînt şi ele deo
sebit de preţioase. Pe de o parte, este vorba de reglarea socială prin plan
a producţiei, pe de altă parte, de caracterul conştient raţional al determi
nării nevoii sociale (consumaţiei). La acestea se adaugă ideia înlăturării
spontaneităţii, a caracterului stihinic al acţiunii forţelor economice în con
diţiile socialismului.
Mirmînd posibilitatea subordonării forţelor economice de către vo
inţa omenească, Ilie Cristea nu promovează o concepţie voiJ.untaristă des
pre natura legilor economice în socialism. Intr-un articol, publicat cu pu
ţin timp înaintea celui la care ne-am referit mai sus , el se situează pe o
poziţie opusă unei asemenea concepţii : "Societatea nu are libertatea de a
legere, - scrie el in acest sens - dUlpă cum n-o are nici individul. . . O
menirea a putut smulge naturii o singură favoare : să adere în mod activ
la dialectica necesităţilor, toate celelalte fiinţe adaptlndu-se in mod pa17 Hegel şi Marx, in ,,Societatea

1 933, p. 68.

de Mîine" , an.

X, nr. 3--4, martie-aprilie,

18 Economie organizată, in Societatea de Mîine, p. 57.
19 Ibidem.
20 Ibidem . (ultima subliniere din citat ne aparţine) .
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siv" 21•

Desigur ai exprimările

atit de laconice nu ne îngăduie să facem a

precieri prea largi in această problemă. Corelind însă ultima aserţiune,

despre adaptarea activă a omu�ui la dial ect ica necesităţilor (legilor), cu a
firmaţia despre posibilitatea subordonării forţelor economice de către vo

înţa omenească (in sociaiism), ni

se pare că Ilie Cristea se apropie de

o

viziune adecvată asupra acţiunii legilor economice în socialism. De altfel,
în unele scrieri ale sale se referă la rolul economic al statului socialist ca
pîrg hi e a progresului", care "îşi propune să dir ijez e activiatea economică

.,

a colectivităţii" 22•

Meritul lui Ilie Cristea în legătură cu determinismul economic,

general şi cu

manifestarea

lui în socialism, în ciuda

in

unor imprec1Z1uni,

este, credem, d e necontestat, cu atit maL, mult cu cit, în afară de uneie
indicaţii principale date de clasicii marxism-leninismului, această proble

mă nu era încă elucidată, procesul constituirii sistemului categoria! al
econom iei politice a socialismului fiind in acea perioadă (1930-1933) abia
la inceputurile lui.

Referirile cu caracter economic din scrierile lui Ilie Cristea au însa
ca obiect pri nci pal nu socialismul, ci capitalismul, cu contradicţiile lui in

solubile. In analiza diferitelor aspecte ale economiei capitaliste el se do

vedeşte un remarcabil mînuitor al dialecticii materialiste. Avem în vedere

îndeosebi modul în care abordează problema dezvoltării con tradicto rii a

forţelor de producţie in cadrul acestei orinduri, problema apariţiei şi creş

terii dominaţiei capitalului monopolist, crizele economice, criza sistemului

capitalist şi concluziile de factură revoluţionară la care duce analiza aces

tor

procese. Nu trebuie să uităm că Ilie Cristea a scris despre toate aces

tea în perioad a crizei din 1 929-1933, cînd contradicţiile economico�ociale
ale orinduirii capitaliste atinseseră un grad de

acuitate

nemaicunoscut

pînă atunci şi cind pentru mulţi oameni părea că nu este departe momen
tul prăb�irii capitalismului. O asemenea stare de spirit şi-a pus parţial
amprenta şi pe unele opinii exprimate de acest necruţător critic al orin

duirii capitaliste . Dincolo de tenta uşor spo nt anei stă a unor concluzii, gă

sim însă în articolele lui despre ch es t i unile amintite, idei demne de atenţia

noastră.
Ilie Cristea nu neagă posibilitatea dezvoltării forţelor de producţie in
capitalismul contemporan considerind - in conformitate cu tezele de bază

ale

cole .

mat eri ali smului

istoric - că progresul forţelor productive ale socie-

21 Dictatură şi democraţie, în Societatea de mîine, p. 428.

22 Momentul fascist, în ,.Societatea de miine" , oct - nov. 1933 (vezi şi Arti

.

., p. 87-88) .
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tăţii reprezintă o legitate cu caracter general. "I n împrej urări normale , scrie el - forţele productive se dezvoltă, evoluiază. Se descoperă noui for
me de energie - aburul şi electricitatea ; se perfecţione.:i.ză metodele de
muncă, prin aplicarea ştiinţei ; creşte îndeminarea muncitorului, prin in

strucţie şi exerciţiu ; se descopăr noui materii prime ş i se i nventează ma
sini. t n infra-structură (aşa numeşte el forţele de producţie, n.n.) deci se
petrec mari şi importante transformări" 23• El priveşte însă

acest proces

ca fiind subminat de grave contradicţii, generate de relaţiile capitaliste de
producţie, care intorc progresul tehnic, metodele de organizare ştiinţifică
a producţiei (cunoscute in epocă sub denumirea

generică de "raţionali

zare") etc. impotriva societăţi : ... . . forţele productive cresc necontenit,

- relevă el într-un articol publica în revista "Spre stinga" - iar consu
maţia stă pe loc sau, în orice caz, nu atinge niciodată nivelul producţiei.

Şi, cu fiecare avint al forţelor productive, dezechilibrul se măreşte. Prin
raţionalizare au fost aruncaţi în stradă milioane de oameni, care, trăind
in mizerie, au

redus şi mai mult conumaţia . S-a născut astfel, acel cerc
vicios, in care se inăbuşe societate capitalistă. Cu altE' cuvinte, aici pro
gresul tehnic devine 'Un izvor de suferinţă, iar maşina e duşmanul lucrăto
rului"2". Despre cauza fundamentală a acestei situaţii - contradicţia din
tre rel aţiile de producţie capitaliste şi caracterul forţelor de producţie - el

vorbeşte cu deosebită claritate în conferinţa la care am inai făcut referiri.

"Forţele productive - subliniază conferenţiarul - sunt prea dezvoltate ca
să se poată mişca nestingherite în cadrele strîmte ale proprietăţii private.
Aceasta din urmă face ca repartiţia să fie nedreaptă, ca un dezechilibru să
se producă între puterile productiv e şi consumaţie . . . De ce ? Fiindcă sis
temul capitalist produce pentru profit şi nu pentru satisfacerea nevoilor.
Fiindcă, el, in loc să ridice puterea de cumpărare a maselor, o scade mereu
prin impozite şi taxe, prin reducerea salariilor" 25. Totodată el dovedeşte ')

adîncă înţeleg·ere a tezei marxiste cu privire la funcţia motrice pe care o
exercită forţele de producţie în evoluţia societăţii şi la modul specific in
care se impune, in societăţile antagoniste, legea concordanţei relaţiilor de
producţie cu caracterul forţelor de producţie. I n conferinţa amintită, bună
oară, el postulează inevitabilitatea unor "ieşiri revoluţionare" prin care

23 Vezi nota 17.

24 De ce suferim ? în revista "Spre stînga" , Braşov, an. 1. nr. 1/15 oct. 1931, p. 5

(prima subliniere ne aparţine ; a doua aparţine autorului) .

25 România în faţa prefacerilor (conferinţă) . Dosar nr. 2679/1932 al Parchetu
lui Tribunalului Braşov. (Arhivele Sstatului Braşov, fila 23-24) . Vezi şi fragmentele
publicate în ,,Societatea de mîine", an. IX, nr. 13-14, 1932, P. 200.

17 -
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"forţele productive distrug vechea formă socială şi instaurează o alta, mai

corespunzătoare. Corpul social îşi caută o haină mai potrivită" 26 • Ilie Cris
tea nu se mărgineşte însă la dezvăluirea acestei necesităţi. Nu va pierde

nici un p rilej pentru a da o imagine asupra cadranului nelimita t sub raport
social pe care socialismul îl oferă dezvoltării impetuoase a forţelor de pro

ducţie, aducî nd ca argument faptic progresele realizate în domeniul

bazei

tehnica-materiale, de U.R.S.S., progrese ce nu puteau să nu intrige lumea
burgheză care, scrie el, "nu-şi putea închipui o producţie stimulată altfel
decît de ademenitoare perspectivă a profitului" 27• In articolul "Eroii mun

cii" din 1 935, Ilie Cristea pune în evidenţă noile trăsături pe care le dobîn
deşte munca în condiţiile orindurii socialiste 28• Despre posibilitatea d e va

lorificare a creaţiei tehnice in socialism el scrie : , . . . .invenţiile nu se as
cund în sertar, ci se aplică" 29, iar aşa numita "raţionalizare" - care

în

capitalism a constituit, in principal, o vastă şi sistematică acţiune de inten
sificare a exploatării muncii salariate - o consideră pe drept cuvînt o tră

sătură a producţiei moderne, ale cărei posibilităţi şi avantaje de ordin so
cial vor putea fi puse în valoare de către societatea socialistă : "Raţionali

zarea în sine, precizează Ilie Cristea, nu este un principiu rău ;

ea repre

zintă, dimpotrivă, o formă superioară de producţie ( . . . ) In sistemul colec
tivist (în socialism, n.n.), raţionalizarea nu creiază şomaj , iar maşina apare

ca

un aliat al muncitorului" 30. Această

perspectivă este întregită cu im

portante aspecte de eficienţă economică şi în alte pagini memorabile

din

primăvara aceluiaşi an (1931) : "Uzinele uriaşe, cu cel mai modern utilaj , cu
laboratoare şi institute de cercetare, au putinţa, pe de o parte, să ridice ne

încetat calitatea producţiei, pe de altă parte să reducă mereu preţul de cost.

Atragerea tuturor cetăţenilor la munca productivă multiplică puterile crea

toare"

31• Cît de actual sună

toate aceste cuvinte astăzi ,cînd perfecţionarea

organizării şi conducerii ştinţifice a producţiei a devenit o problemă de
prim ordin a intreprinderilor noastre socialiste !
Este cunoscut că, intre 1 930-1934, Ilie Cristea, desfăşoară o vie ac
tivitate publicistică pe tema crizei

economice

mondiale

din

perioada

26 Idem, fila 13, resp. p. 198.
le .

27 Europa şi Rusia, în .,Societatea de mîine", iulie-august 1 93 1 (Vezi şi Artico
, p. 63).

2B Eroii muncii, în "Cuvîntul liber" , 7 decembrie 1935
p. 1 35).
29 Capitalul monopolist, în Articole . .. ., p. 94.
. .

30 De ce suferim ? în ,,Spre stînga" , 1931 p. 5.
Vezi nota 18

31
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1 929-1 933, cea mai zguduitoare criză de supraproducţie din istoria capita
lismului, cu scopul manifest de a demonstra necesitatea şi posibilitatea in
tensificării luptei revoluţionare a clasei muncitoare, a tuturor oamenilor
muncii. Nu vom intensifica asupra unor impreciziuni terminologice (a fap
tului, de pildă, că nu este sesizat sensul relativ al noţiunii de supraproduc
ţie, ceea ce îl detremină să propună folosirea t ermenului de subconsumaţie),
ci dorim să evidenţiem că Ilie Cristea ajunge la pătrunderea cauzei ultime
a crizelor economke şi anume contradicţia fundamentală a capitalismului,
antagonismului dintre caracterul tot mai social al producţiei (accentuat de
adîncirea continuă a diviziunii sociale a muncii, sub influenţa progresului
tehnic etc.) şi caracterul privat-capitalist, inechitabil, al repartiţiei produ
sului net. El scrie în acest sens, în

stilul lapidar

ce-i este caracteristic :

" . . . viaţa economică de astăzi se întemeiază pe

munca divizată ,

deci

colectivă ( . . . ) E uşor de observat că, în toaată această transformare, facto
rul revoluţionar este tehnica. Ea deschide posibilităţi nebănuite şi antre

nează producţia pe drumuri noui" 32• Iar mai departe adaugă : "ln acelaşi
sistem capitalist însă, repartiţia bunurilor produse a rămas individualistă"33

Această contradicţie este formulată, în

continuare, în termeni sugestivi,

publicistici : "De o parte, dezvoltare şi evoluţie, iar pe de alta înţepenirea
şi anachronism. Producţia şi consumaţia, aşa cum s e p rezintă ele înlăuntrul
sistemului capitalist, sunt incompatibile . . . Conflictul e

viu şi perma

nent"34. Teoretic, el înfăţişează două posibilităţi de restabilire a echilibrului
dintre producţie şi consum. Prima, regresivă - de fapt cea reală - constă
în adaptarea forţelor de producţie la limitele reduse ale consumului (prin
scoater·ea din uz a maşinilor moderne, demolarea marilor uzine, distrugerea
producţiei, concedierea muncitorilor etc.) C apitalismul, scri e el, " . . . îm

buibă pe unii şi anemiază pe alţii ; el preferă să distrugă o parte din hrană
deci t s-o distribuie in mod raţional şi echitabil ; el nu poate înlătura foa

mea şi mizeria în anii de belşug, n ecum în cei răi. E un sistem monstruos,
care se înfundă în absurd" 35• A doua posibilitate,

progresivă, este aducerea

consumaţiei maselor la nivelul capacităţii forţelor productive, ceea ce însă
ar echivala, în mod practic, cu

autodesfiinţarea

" . . . capitalistul vrea pentru dînsul beneficii

capitalismului, intrucit

maxime, iar pentru munci-

32 De ce suferim?, în "Spre stînga, 1 1()31, p. 2.
33 Ibidem.

34 Ibidem, p. 3.

35 Sa:lvarea civilizaţiei, în "Societatea de mîine"

an.

VIII,

sept. 1 931, p . 304.
17 *
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"
torii minime. Antagonismul este ireductibil 36 • In acelaşi articol el dezvă

luie caracterul antipopular al măsurilor luate de guvernele burgheze, pen

tru ieşirea din marea criză, adresind un adevărat rechizitoriu guvernanţilor
români : "Toate măsurile pe care guvernele burgheze le iau în scopul de a
combate criza economică - seri el - tind să păstreze intacte beneficiile pa
tronilor. In t oate ţărlie, in toată fără excepţie, se redu c salariile muncitori
lor manuali şi intelectuali, fie direct, fie prin majorarea de impozite ; in
toate ţările se pun taxe pe articolele de prima necesitate sau se înalţă pînă
la ceruri ziduri vamale.

.

. " 37 •

Concluzia invariabilă pe care Ilie Cristea o trage în toate articolele
consacrate crizezi economice este

:

necesitatea înlăturării, pe cale revolu

ţionară, a capitalismului. In sprijinul acestei concluzii el aduce şi teza cu
privire la terminarea împărţirii teritoriale a lumii între marile puteri impe
rialiste precum şi ideile despre criza generală a sistemului capitalist. El a
rată că, în trecut, cînd încă existau zone neocupate, ieşirea din criză se rea
liza, in parte, prin expandiunea teritorială - ("Lărgindu-şi

mereu zona,

capitalismului reuşe a şă-şi recapete respiraţia" 38), - lucru care nu mai este
posibil odată ce planeta e împărţită ("Epoca de expansiune fiind încheiată,
era fatal ca contradicţiile din sînul capitalismului să se accentueze. Războ
iul mondial n-a fost altceva decît svîrcoliri disperate de om ce se înă
buşe") 39.
Criza generală a capitalismului, acest proces istoric complex, este mai
mult intuită, pe baza simptomelor t ot mai vizibile ale unei agonii. "Ordi
nea capitalistă, - spune Ilie Cristea în acest sens - după o aparentă sta
bilizare între anii 1925-1 928, pare să fi intrat în agonie . In cadrul ei, for
ţele sociale nu-şi mai găsesc o aşezar e mulţumitoare, căci nu mai pot func
ţiona în mod normal" 40 . Prin prisma acestui proces ireversibil el conchide :
" . . . nimeni nu se mai îndoieşte că însăşi structura, însăşi fiinţa sistemului

capitalist es te în j oc" 4 1 . Prin prizma acestui proces el analizează şi orienta
rea oligarhiei financiare spre dictaturile de drepata, fasciste. "In dictatura

de dreapta - scrie el - se oglindeşte spaima elementelor conservatoare in
36 Ibidem, p. 305.

37 Ibidem.

38 De ce suferim ? , p. 4.
39 Ibidem.
t.o

p. 427.
p. 64.

Dictatură şi democraţie, în ,.Societatea de mîine" an. VIII, nr. 16-17, 1-15

41 Europa şi Rusia, în ,,Societatea de miine" , iulie-august
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faţa transfomărilor ce se anunţă. Ea este o disperată încercare de a opri
· vremea in loc, de a înlătura inevitabilul" 42• Pe de altă parte, Ilie Cristea re
levă un fenomen care ţine. în fond, de însăşi esenţa crizei sistemului capi
talist mondial şi anume influenţa crescîndă a socialismului. "Chestiunea
raporturilor dintre cele două sisteme economice constituie de pe acum axa
politicii mondiale" '.o3.
In abordarea problemelor privind criza economică din 1 929-1 933 ca
şi criza sistemului capitalist, Ilie Cristea manifestă, aşa cum spuneam mai
inainte, unele impreciziuni terminologice şi interpretări unilaterale, insu
ficien t fundamentate ştiinţific, cum este, spre exemplu, concluzia exagerată
cu privire la posibilitatea "autosufocării" capitalismului ""· Impreciziunile
se referă la termenul de infra-structură, care la el semnifică uneori toate
forţele de producţie, alteori numai tehnica, şi la acela de supra-structură
prin care, în mod curios, el înţelege baza economică a societăţii, relaţiile de
producţie, clasele sociale, dar şi statul şi alte instituţii. ln felul acesta el
emite, în legătură cu crzele economice, ideia simplificatoare, potrivit că
reia " . . . forţele de producţie se opun supra-structurii sociale" "5. O ideie
neclară este şi aceea că esenţa capitalismului constă în reparaţia inechi
tabilă "6, ceea ce constituie o inversare a raportului real, esenţa acestei orin
duiri constituind-o raportul de capital, respectiv relaţiile capitaliste de
.proprietate, care generează sistemul exploatării muncii salariate, deci re
partiţia inechitabilă.
Ilie Cristea s-a preocupat şi de problemele privind capitalul monopo
list şi implicaţiile cenomice şi politice ale acestuia. Făcînd abstracţie de
faptul că, în mod nejustificat, el situează în unele articole apariţia capita
lismului monopolist, în general, inclusiv în ţările avansate, abia după pri
mul război mondial, considerăm ca fiind corect analizat, în spirit marxist
leninist, procesul concentrării capitalului şi al apariţiei monopolurilor ca
efect al concurenţei, dar şi ca negare a acesteia. "Procesul de concentrare
şi centralizare a capitalului - scrie el - care este o lege generală de
mişcare a societăţii capitaliste, duce in mod necesar la monopol'm. Şi conti
nuă : "Monopolul este sfîrşitul logic al societăţii capitaliste, este începutul
42 Dictatură şi Democraţie, în "Societatea de mîine", p. 427.
43 Economie organizată, în Articole. . p. 58.
r,r,

Salvarea civilizaţiei, în "Societatea de mîine", 16-17 1931, p. 30fi

45 Dl! ce suferim, p. 3.

� Salvarea civilizaţiei, p. 305.
'7 Capitalul monopolist, Articole . . . p. 95.
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de n egare al acesteia. Funcţia istorică a monopolului este să reducă la ab
surd sistemul capitalist. . . 48• Deosebit de importantă este relevarea extin
derii exploatării capitaliste, prin intermediul monopolurilor, asupra maselor
celor mai largi ale populaţiei, ceea ce îl duce la concluzia pe cit de concen

trat formulată pe atît de j ustă şi mobilizatoare : "Monopolul ne-a expropri

at şi ne-a transformat pe toţi în sclavi. Nu ne rămîne decît să-i expropriem

pe expropriatori şi să ne eliberăm" t.!l.

Nu ne-am propus să prezentăm în mod special modul în care Ilie
Cristea a analizat diferitele aspecte ale vieţii economice şi sociale româ
neşti dintre cele două războaie mondiale. Numai acestea ar putea face obi
ectul unui alt studiu. Parţial am făcut acest lucru in studiul publicat pe
marginea

conferinţei

"România

în

faţa

prefacerilor" 50•

Unele

con

aspecte cred totuşi că sînt necesare şi în prezenta comunicare. Unele con
sideraţii cu caracter economic făcute de Ilie Cristea, pe care le-am prezen
tat pînă aici, sînt legate nemij locit de

realităţile economice ale României

din perioada abordată. Una dintre ideile sale de bază privind geneza capita
lismului în ţara noastră o constituie postularea caracterului incomplet al
revoluţiei

burgheze şi a incapacităţi i burgheziei româneşti de a desăvîr

şi procesul început. Acest caracter incomplet se exprimă, după opinia sa,
în faptul că revoluţia industrială nu a fost dusă pînă la capăt,

iar proble

ma agrară a rămas, în esenţă, nerezolvată.
Remarcabil este că Ilie Cristea a

abordat problemele

economiei

româneşti nu din unghiul unor pretinse adevăruri abstracte, atemporale,
ci pornind. de la condiţiile ei concret-istorice, disociindu-le de caracterul
şi conţinutul transformărilor economice-sociale din ţările industriale apu
sene , imperialiste. El a avut în vedere în mod special ideia marxist-leni

nistă a inegalităţii dezvoltării ţărilor capitaliste : "Capitalismul - scrie
el s-a dezvoltat în mod inegal . . . Cînd în Apus, el ajunge în faza indus
precapitaliste. In
sfîrşit, cînd Orientul (inclusiv România n.n.) tinde şi el spre industria i i

trială şi e:x,pansivă. în Orient abia se arată fenomene

zare, în Apus capitalismul intră în faza imperialistă, adică în faza ultimă,
de declin. Acum insă el nu mai eSte un factor istoric revoluţionar şi cre

iator, ci devine reacţionar şi parazitar" 51 .
48

Ibidem.

to9 Ibidem.
50

Ion Lupu, "România in faţa. prefa.cerilOf"" , Comentariu la un text al pro

fesorului comunist Ilie Cristea, în "Astra" , anul V.
4-5.

nr. 12

(55), decembrie 1970, p.

51 România. în faţa. prefa.cerilOf". Dosar 2679, fila 22.
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Demne de relevat sînt opiniile acestui marxist cu privire la situaţia
agriculturii şi ţărănimii din România şi filipicele sale la adresa propagan
dei burghezo-moşiereşti care milita pentru întoarcerea la trecutul patri
arhal, ignorat şi mizer al satului. "Cîtă poezie nu s-a aşternut peste fon
dul sărac al unei vieţi primitive ! Cîte fantezii nu s-au trudit întru glorifi
carea ignoraţiei ! Cîte imnuri nu s-au cîntat inerţiei ! " - va aclama Ilie
Cristea, in revista c1uJană "::;ocietatea de Mîine" , la începutul anului
1 9 3 1 52• O analiză mai clară stării ţărănimii româneşti o va face în artico
lul "Ţăranul înşelat", semnat cu pseudonimul Ion Proletaru, în primul
număr al revistei braşovene "Spre stînga". Obiectul analizei îl constituie
urmările reformei agrare din 1 9 2 1 , reformă în mare parte anulată prin le
giuirile ulterioare. "Pămîntul a fost dat - va scrie el - dar consecinţele
sociale şi economice ale împroprietăririi au fost anihilate (. . .) O mare re
formă s-a transformat într-o imnesă afacere scandaloasă"53• Una din pro
blemele principale - creşterea producţiei agricole - căreia i se cerea o
rezolvare neîntîrziată după efectuarea reformei, a fost în mod condam
nabil neglijată de regimul exploatator. "Ţăranului nu i s-a făcut ( . . . ) nici
o înlesnire în ce priveşte procurarea inventarului (vite de tras, unelte etc.)
- scrie el în continuare. Metodele de muncă au rămas cele primitive {: . . ).
La ridicarea producţiei nu se gîndea nimeni"!Yo. Criticile formulate sînt în
cea mai mare parte indreptate impotriva partidului naţional-liberal, par
tidul marii burghezii bancare şi industriale, pentru care agricultura, în
deosebi cea ţărănească, a constituit o mare sursă de acumulare ,Toată po
litica economică a partidului liberal - continuă el în acelaşi articol - a
.

•

fost dictată de grija ca industria parazitară să-şi procure materiile prime
din agricultură pe preţuri cînt mai joase. Enormele beneficii ale carte

lurilor erau în orice caz asigurate"55• Inşelarea ţăranului a devenit o prac
tică sistematică prin intermediul "foarfecelui" preţurilor mult accentuat

de criza economică declanşată în 1 929. "Cînd pe piaţa mondială, preţurile
produselor agrare au început să cadă, - scrie publicistul marxist - agri52 Moartea satului, in "Societatea de mîine" , anul VIII, nr. 1, 15 ian. 1931, P. 14.

53 Ion Proletaru [Ilie Cristea], Ţăranul înşelat, in "Spre stînga" , nr. 1 , 15 oct.

1931, p. 12.

54 Ibidem, p. 12-13.
55 Ibidem, p. 13.
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cultura românească a fost lovită de moarte. Căci, la .f""bricatele industriale,

protejate de toate măsurile ce se pot în�ipui, preţurile au rămas pe loc.

Cu fiecare zi, apoi discrepanţa s-a mărit. Astăzi (este vorba de anul 1 93 1 ,
n.n.) î n satele mai îndepărtate de centrele urbane, avem următoarea si
tuaţie : 1 cutie chibrituri

=

3 kgr. lapte ;

1

kgr. zahăr

=

22 kgr. grîu"56•

Concluzia pe care o trage Ilie Cristea sugerează o perspectivă revoluţio

nară : ,.E de prevăzut însă că ţăranul înşelat îşi va face altfel socotelile conchide el . Drumul vechi i s-a închis şi va trebui să apuce altul nou"57•

Cu o nestrămutată încredere in viitorul socialist al României, Ilie

Cristea considera că problemele mari - economice şi social-politice

-

pe care burghezia nu a fost in stare să le soluţioneze sau pe care a încer
cat să le rezolve dar

intr-un mod unilateral şi discontinuu, îşi

vor găsi

rezolvarea optimă abia in condiţiile socialismului. Printre aceste probleme

el situează, pe primul loc, industrializarea ţării. Tentativa burgheză a par
principal exponent în deceniul a treilea

tidului liberal, al cărei

fusese

Vintilă Brătianu, o socoteşte (cu o vădită tendinţă de subapreciere) tardivă
şi ineficace : "Noi nu mai putem dezvolta complet - consideră el - faza
industrială, ci doar s-.o schiţăm. Sîntem sortiţi să rămîneiJ), aici pînă la re

voluţia socialistă, cind va fi o industrializare cu proletariat, dar fără bur
�hezie" 58.

ln multe din scrierile sale , Ilie Cristea abordează problema democra

ţiei, rnanifestind aceeaşi formă convingere în superioritate.;� - şi pe acest
plan - a socialismului. De remarcat. pentru profunzimea
inarxiste, este faptul că

analizei

saie

democraţia socialistă este privită în strînsă legă

tură cu transformăril e socialiste din economie, cu instituirea unor relaţii

noi de proprietate, al căror efect trebuie să fie
socialist, continuu multiplicată şi
"Consecinţa ei politică (a

egalitatea economică de tip

adincită in procesul

industrializării

sodali:ste,

industri�lizării :

n.n.) - scrie el in

acest sens - nu va mai fi democraţia parlamentq.ră, ci o democraţie de tip

superior, impli.d'illd şi egalitatea economi<:ă"59 • Este in ţuită aici dubla cali

tate pe care o · dobîndesc oamenii muncii în socialism, de producători şi de

proprietari socialişti egali ai mijloacelor de producţie, precum şi implica
ţiile acestei duble calităţi pe planul conducerii democratice a economiei şi
vieţii sociale.
56
57
58
59

Ibidem, p. 1 3-14.
Ibidem, p. 14.

Dosar 2679, fila 2 2
Ibidem, fila 23.

.
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Aceste idei ale comunistului Ilie Cristea reprezintă o minunată prefi
gurare a realităţilor României socialiste de astăzi.

1

.

'

OKONOMISCHE ANSCHAUUNGEN IN DEN SCHRIFTEN
D ES .ILIE CRISTEA
(ZUSAM;M,EN:FASSUNG)

Ohne eigentlich Wirtschaftswissenschaftler zu sein, verbreitete der
Professor und kommunistische Journalist Ilie Cristea in seinen Schriften
marxistisch-leninistische ăkonomische Anschauungen, mittels derer er zur
Bildung und Entwicklung des revolutionă ren Bewusstseins der Werktăti
gen beitrug, um das bi.irgerlich-gutsherrliche Regime zu beseitigen und
der Volksrevolution in unserem Lande zum Siege zu verhelfen.
Im Geiste des materialistischen Determinismus zeigt Ilie Cristea ein
tiefes Verstăndnis fi.ir die objektiven ăkonomischen Gesetze und ihre ele
mentare und zwingende Wirkungsweise im Kapitalismus, aher auch fi.ir
die Măglichkeiten der bewussten Anwendung dieser Gesetze im Sozialis
mus. Diesbezi.iglich erbringt Ilie Cristea wichtige Beitdi.ge. Mit unentweg
tem Vertrauen in die Măglichkeiten der sozialistischen Gesellschaftsord
nung untersucht er die Gegensătze in der Entwicklung der Produktiv
krăfte der kapitalistischen Gesellschaft und die Aussichten, die sozialis
tische Revolution zur Befreiung und zur vielseitigen Entwicklung der
materiellen und menschlichen Produktivkrăfte, zum Nutzen der ganzen
Gesellschaft erăffnet.
Zur Vberproduktionskrise

von

1 929-1933

ăussert

Ilie

Cristea

entsprechende Anschauungen, sowohl was ihre unseligen Auswirkungen
auf die Lage der Volksmassen, einschliesslich derer in Rumănien, betrifft,
als auch die allgemeine Krise des Kapitalismus, die er als einen fortschritt
lichen, nicht umkehrbaren Prozess betrachtet. Seine

Schlussfolgerung

weist auf die Notwendigkeit hin, den Kapitalismus auf revolutionărem
Wege zu beseitigen .
Sehr beachtenswert sind seine sozial-ăkonomischen Analysen liber
die Verhăltnisse in Rumănien im vierten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts.
Ilie Cristea zeigt sich darin als Mei ster in der materialistischen Dialektik,
der zu feinen konkreten historischen Unterscheidungen făhig ist. Hervor
zuheben sind auch seine Gedanken liber die unterschiedliche Entwicklung
der kapitalistischen Lănder und i.iber den ungleichen Zeitpunkt des Vber-
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gangs der westlichen und der ăstlichen Lander (darunter auch Rumanien)
zum Imperialismus, sowie iiber die in unserem Lande nicht vollendete
biirgerliche Revolution als eine nicht zu Ende gefiihrte Industrierevolu
tion und als eine im Wesentlichen ungelăste Agrarfrage. Wertvoll sind
auch die vorausblickenden Auffassungen Ilie Cristea betreffend die Indus
trialisierung des Landes nach dem Siege der sozialistischen Revolution und
die Einfiihrung der sozialistischen Demokratie, die auf wirtschaftliche
Gleichheit gegriindet ist.
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DOCUMENTE INEDITE REFERITOARE LA POZIŢIA FAŢA
DE FASCISM A LUI ILIE CRISTEA •
de ŞTEFAN SUCIU

In Filiala Arhivelor Statului din Braşov se păstrează mai multe docu
mente legate de activitatea militantului şi publicistului comunist, profeso
rul Ilie Cristea. Dintre acestea un interes deosebit privind poziţia faţă de
fascism a lui Bie C ristea prezintă însemnări'le sa�e zilnice asupra evenimen
telor din ţară şi străinătate petrecute în perioada 31 iulie 1 933 - 1 1 noiem
brie 1 934. Caietul cu însemnări a fost confiscat de către agenţii Siguranţei
din Braşov la data de 1 3 aprilie 1 935 1 în timpul unei percheziţii domici
liare, ordonată de Corpul de armată din Iaşi. Iniţial caietul a fost destinat
să servească de registru al abonaţilor la revista "Spre Stînga" . Revista fiind
suspendată, caietul a fost transformat în j urnal personal.
Deşi organele de siguranţă au cerut deschiderea unui

proces penal

împotriva profesonlilui Ilie Cristea pe motiv că în j urnalul său sînt înserate
"cuvinte ofensatoare" la

adresa

regelui

Carol al

Il-lea 2,

Parchetul

tribunalului Braşov a clasat cauza deoarece cele scrise erau nişte reflecţii
personale cu caracter strict intim şi car e neavînd publicitate, nu consti
tuiau un fapt penal. Totuşi caietul a rămas confiscat împreună cu alte do
cument e şi reviste , aşa cum rezultă din declaraţia dată în faţa anchetato
rilor de către autorul j urnalului 3.
• Comunicare prezentată la sesiunea ştiinţifică din 15 iulie 1972. organizată
la Braşov cu prilejul împlinirii a 80 de ani de la naşterea militantului comunist Ilie
Cristea.
1 Arhivele Statului Braşov, fondul Parchetului Tribunalului Braşov. dosar
80 1 i1 935, fila 5.
2 Cuvintele incriminate sînt înserate în nota din 29 octombrie 1933 : ,.Parti
cipînd la sfinţirea unei biserici din Craiova, regele s-a îmbrăcat în odăjdi. Diminea
ţa îi aduce fotografia. Faptul o consternat pe toată lumea. E bătaie de joc sau
demenţă" .
3 Arhivele Statului Braşov, fondul Parchetul Tribunalului Braşov, dosar
801!1935 fila 6.
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I nsemnările zilnice ale militantulu i comunist Ilie Cristea corespund
perioadei in care Partidul Comunis t Român milita pentru unirea tuturor
forţelor d emocratice in vederea păcii, independenţei şi suverani tăţii ţării,
greu ameninţate de forţele fasciste, prohitleriste odată cu venirea lui Hit
ler la putere in Germania. l n mişcarea antifascistă un rol important l-a
avut şi intelectualitate a progresistă românească, in fruntea căreia s-au aflat
intelectualii comunişti, printre care şi Ilie Cristea .
După ce în anul 1 932 el a făcut parte din conducerea Comitetului an
tirăzlboinic in calitate de secretar, " în vara anului 1 933 se numără, alături
de Petre Constantinescu - Iaşi, Barbu Lăzăreanu, Iorgu Iordan, Radu Cer
nătescu şi Cicerone Theodorescu printre membrii fondatori ai ComitetulUI
Naţional Antifascist 5 , organizaţie legală creată şi condusă de Partidul Co
munist Român pentru a bara calea fascismului

şi a războiului

in

ţara

noastră.
Alături de activitatea desfăşurată în organizaţiile legale de masă con
duse de Partidul Comunist Român, Ili e Cristea se remarcă prin publidstica
sa antifascistă şi antirăzboinică, publicînd o serie de articole în presa demo

crată din ţara noastră 6 .
I n însemnările sale zilnice, Ilie Cristea se opreşte mai mult asupra pro 
blemelor vieţii internaţionale despre care era bine documentat, citind cu
regularitate ziare şi reviste din străinătate , iar cultura sa filozofică mar
xist-leninistă i-a d a t posibilitatea să analizeze evenimentele externe de pe
poziţia Partidului Comunist Român.

Caracteristic consemnărilor sa,l e este în primul rînd antihitlerismul,
ostilitatea faţă d e imperialismul german. I ncă din anul 1 93 1 in articolul
.,Evenimentele forţează clarificarea" , publicat in numărul

trei al revistei

"Spre Stinga" , aJl cărui director a fost, el condamna încercările reocţiunii

din Germania de a aduce la putere pe Hitler. " . . . FenomenuJ politic - se

arăta in încheierea articolului nu e decît un reflex al catastrofei economice
care se apropie. . . Experimentul hitlerist
tului" 7•

va insemna începutul sfîrşi

La numai şase luni de la venirea lui Hitler la putere, în nota din 3 1
iulie 1 933 cu care îşi începe ş i j urnalul său, Ilie Cristea condamnă teroarea
" Organizaţii de masă legale şi ilegale, create,
P.CR., voi. I, Editura Politică, Bucureşti, p. 381 .

conduse sau

5 Ibidem, p . 305.

6

influenţate

de

Titu Georgescu, Ilie Cristea, Articol� (1923-1936) Editura Poliţică, Bucureşti.
în publicistica românească, Editura

1961 ; Titu Georgescu, Intelectuali antifascişti
şhinţifi că, :aucureşti, 1967.
7 Spre Stînga" , anul 1, nr. 3, P. 30.
,.
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deslănţuită în Germania, unde , ,tirania nu cunoaşte margini. Zilnic tribu
nalele condamnă la moarte, iar drestaţii sînt împuşcaţi sub cuvînt că în
cearcă să fugă de sub excortă. Victimile, fireşte, sînt aproape toate comu
niste. Muncitorul. după părerea hitleriştilor, care vede în antreprenor un
duşman al său, este un trădător de patrie. Şi cînd te gîndeşti că atîţia oa
meni credeau într-un fel de socialism hitlerist" 8• Continuind să descrie si
tuaţia politică din Germania, unde partidul comunist continua să-şi men
ţină influenţa, în ziua de 14 august Ilie

Cristea consemnează faptul

că

"partidul comunist, in ciuda bestialelor persecuţii sau tocmai din cauza lor,
se bucură d e simpatia maselor" !'.
Cind şi-a dat seama că speranţele sale de a atrage poporul german de
partea sa s-au năruit , odiosul dictator a trecut la reprimarea tuturor ele
mentelor ostile, chiar şi a unora dintre colaboratorii săi apropiaţi. Iată cum
descrie Ilie Cristea crimele comise de Hitler : "In ziua de

30 iunie regimul

hitlerist şi-a desvăluit ca la lumina unui fulger năprasnic toată bestalitatea
şi to putregaiul. ( . . . ) Cuprins de o frică isterică, Hitler doboară fără ale
. 10•

gere, pe oricine se pare suspect. E curajul disperatului.
In şirul măsurilor represive luate de

.

regimul fasci!t din Gerrrta nia

impotriva forţelor progresiste se înscrie şi procesul de la Leipzig inscenat
unor militanţi comunişti, printre care şi comunistul bulgar Gheorghi Dimi
trov reprezentant de seamă al mişcării muncitoreşti internaţionale, sub în
vinuirea de a fi incendiat Reichstagul. Despre acest proces găsim în j urnal
următoarea însemnare · .,Procesul incendierii Reichstagului durează de 25

zile. Bulgarul Dimitrov e impetuos şi totuşi

abil. Impotriva comuniştilor

depune numai martori naţional - socialişti, unii aşa de stupid, încît însuşi
preşedintele se jenează. Judecata oamenilor obiectivi e făcută : autorui in
cendiului este Goering. De altfel, ministerul public

mai curînd se apără

decit acuză. Cit il priveşte pe Goering, acesta s-a purtat ca un p lutonier

ameninţînd pe Dimitrov cu pumnii, numindu-1 hoţ şi terminînd : , ,Aşteaptă
să ieşi de sub puterea tribunalulUi şi îţi arăt eu" 1 1•
După pronunţarea sentinţei, Ilie Cristea nota cu satisfacţie achitarea
comuniştilor acuzaţi, considerind acest proces ca un eşec al regimului na
zist "Infringerea lui Hitler e aşa d e clară şi indiscutabilă încît nu se poate
să rămînă fără urmări" 12 .
s

Arhivele Statului

Braşov,

fondul

Parchetului

Tribunalului

80111935, fila 10.
9 Ibidem, fila 11
10 Ibidem, fila 26
1 1 Ibidem, fila 14
12 Ibidem, fila 18
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_ In programul de politică externă al

Germaniei naziste, revizuirea

frontierelor a deveni t un obiectiv principal. Politica revanşardă care ame
ninţa independenţa şi libertatea popoarelor a fost stimulată şi

de poziţia

conciliatoare a cercurilor politice conservatoare. în primul rînd britanice.
In a doua parte a anului 1933 planurile agresive ale Germaniei au în
cepu t să se manifeste cu mai multă îndrăzneală. Prins în ghearele unor difi
cultăţi interne, regimul hitlerist căuta obţinerea unor succese în politica ex
ternă.
Primele presiuni s-au făcut asupra Austriei pe care voia s-o anexeze.
Pericolul anexării Austriei a ingrijorat cercurile guvemante ale Franţei şi
Angliei, la protestele cărora s-a alătura şi Italia. Dar în ciuda aC€stor aver
tisment e Hitle r n-a cedat. Aceste evenimente internaţionale, Ilie Cristea le
consemnează astfel : "In ziua în care agenţia Stefani, în forma unui comu

nicat, aducea la cunoştiinţă angajamentele ce şi-au luat Germania , hitleris
tul Habricht insulta şi ameninţa din nou guvernul Dolfuss . . . cel mai furios
trebuie să fie Mussolini, care prin demersul său separat, a vrut să-şi mena
jeze protejatul. Hitler însă sub presiunea cercurilor naţionaliste, nu prea
ţine seamă de tutor. După ce a trădat revoluţia, numai printr-un succes de

politică externă ar mai putea galvaniza masele burgheze şi succesul cel mai
uşor, crede el, ar fi instalarea unui guvern naţionail.-socialist la Viena"13•

In privinţa atitudinii puterilor occidentale faţă de continuarea presiu
nilor asupra Austriei. profesorul Ilie Cristea conchide :

"

. . . Nu

e de crezut

fireşte, că Franţa se va da uşor bătută. Pe Anglia şi-o va asocia fără multă
greutate, iar Italia va fi silită să le secondeze .

.

. M.

Prin atitudinea sa conciliantă, Marea Britanie dovedea că este dispusă

să admită revizuirea tratatelor de pce, cu scopul de a îndrepta atacurile

Germaniei fasciste spre răsărit. In mod deosebit era vizată Uniunea Sovie
tică împotriva căreia se îndrepta ura burgheziei reacţionare din toate ţările,
care nu vedea cu ochi buni existenţa pe glob a unui stat socialist. In legă
tură cu încurajarea planurilor politice revanşarde a lui Hitler, Ilie Cristea
nota la 24 decembrie 1 933 : "E greu de admis însă că Anglia va renunţa să-i
înlesnească Germaniei un succes în politica externă. Pe măsură ce Hitler
slăbeşte, Anglia îi este tot mai favorabilă. E semnificativ că Chamberlain

care în mai, fulgera împotriva hitlerismului, acum protestează împotriva
comisiei internaţionale de anchetă, care şi-a ţinut ultima şedinţă la Londra.
13 Ibidem, fila 1 1

H Ibidem, fila 1 2
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In cele din urmă, nu-i exclus ca şi Franţa să devină generoasă şi să-1 sus

ţină. Hitler îngenuncheat e doar preferabil comunismului " 15 •
Ingrijorarea faţă de soarta ţării a

provocat şi

militarismul japonez

care in anul 1 9 3 1 a trecut pe calea agresiunii prin ocuparea Manciuriei, pe
care a transformat-o în anul 1 932, intr-un stat marionetă. Ascensiunea mi
litară a J aponiei a fost posibilă numai datorită încurajării ei de către sta

tele imperialiste care au adoptat faţă de Japonia o atitudine îngăduitoare.
Tocmai acest lucru N surprinde foarte bine Ilie Cris tea în nota din 2 septem

f9 33 : .,Militarismul japonez, incurajat şi proslăvit de capitalismul lu
mii occidentale, se intoarce acum impotriva acestui capitalism " 16•
brie

Restabilirea relaţiilor diplomatice dintre U.R.S.S. şi Statele Unite ale
Americii (1 6 noiembrie 1 933) precum şi tratativele purtate de Uniunea So
vietică cu Franţa in vederea încheierii unui t ratat de ajutor reciproc, sint
consemnate cu satisfacţie in j urnalul personal. " . . . Toată lumea - arăta
Ilie Cristea - de

la noi şi din afară recunoaşte că Rusia este

un important

factor internaţional" . Referindu-se in continuare la parada militară de la
Moscova prilejuită de sărbătorirea Marii Revoluţii Socialiste din Octom
brie, menţionează că acest lucru " constituie un avertisment

pentru

acei

care se joacă cu ideia ră:zJboilui, este un gest de energie pe care de mult î l
aşteptam" 17•
Cu aceeaşi satisfacţie profesorul şi publicistul comunist Ilie Cristea
îşi nota eforturile statelor balcanice spre căutarea celor mai eficace metode
şi mijloace in măsură să prevină agresiunea statelor fasciste revizioniste,

care se pregăteau cu înfrigurare vizind în primul rînd

independenţa şi

chiar fiinţa naţională a statelor mici. Căpeteniile hitleriste afirmau tot mai
des că "Vocea statelor mici ar trebui să nu mai audă în Europa" 18 • Rod al
acestor eforturi a fost constituirea, la 9 februarie 1 934, a Inţelegerii Balca
nice

la care au adera t Grecia, Iugoslavia, România, şi Turcia19• Tratative

le, inţelegerile şi

alianţele dintre statele europene menite să contracareze

politica agresivă a Germaniei a produs o puternică impresie la Ilie Cristea,

care îşi manifesta speranţa că hitlerismul va fi nevoit să capituleze. "Toate
15 Ibidem, fila 14
16 Ibidem, fila 1 2
17 Ibidem, fila 17
18 D. Tutu, Intelegerea Balcanică şi rolul său în apărarea păcii şi securităţii in
sud-estul Europei, în Studii şi Articole de istorie, 1968, XII, p. 1 35.
19 Ibidem, p. 140
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semnele arată că operaţia de încercuire a · Germaniei
Junkerismul va fi condam'nat la asfixiere" 20.

se

apropie de sfîrşit.

Evoluţia pe care o preconiza l'lie Cristea în privinţa situaţiei inter
naţionale era firească in condiţiile date dacă atitudinea marilor puteri occi
dentale n-ar fi încurajat în anii următori înarmarea şi politica agresivă a
lui Hitler.
Pe măsură ce pericolul agresiunii fasciste devenea mai ame
ninţător, mişcarea muncitorească, masele populare şi opinia publică de
mocratică din toate ţări1le lumii s-au ridicat la luptă pentru apărarea păcii
şi civilizaţiei umane, pentru securitate colectivă. Toate acestea sînt înre
gistrate cu multă satisfacţie în j urnalul personal al lui Ilie Cristea. El se
referă la realizarea frontului unic muncitoresc împotriva fascismu"lui , în
cheiat în Franţa între partidul comunist şi partidul socialist, la lupta comu
niştilor şi a forţelor progresiste din Austria împotriva reacţiunii şi fascis
mului, Ja acţiunile maselo r populare din spania, care după răsturnarea mo
narhiei şi ihstaurarea republicii burghezo-democratice, luptau pentru irtfăp
tuirea unităţii de acţiune impotriva cercurilor reacţionare.
Lui Ilie Cristea nu i-au scăpat nici evenimentele petrecute pe alte
continente. Consemnînd cu admiraţi e lupta poporului chinez împotriva im
perialismului j aponez. la 1 4 februarie el arăta că "sovietele chineze repre
zintă un factor internaţional şi că trăim o perioadă revoluţionară" 21• De a
semenea, in jurnal găsim şi referiri la lupta poporului cubanez care în anul
1 933 a răsturnat pe dictatorul Maahado, sprijinit de Statele Unite ale Ameri
cii. După ce se referă la faptul că mulţimea ajutată de armată J-a alungat pe
Machado, Ilie Cristea reţine declaraţiile de independenţă ale noului preşe-
dinte al Cubei, profesorul San Martino, care a spus că "vrea prietenie cu
Statele Unite, dar pe lîngă respectarea i nd ependenţei Cubei, că el luptă nu
împotriva poporului din Statele Unite şi contra imperialismului aces
tora" 22•
Această atitudine din partea unei ţări mici aflată sub dominaţia Sta
telor Unite ail.e Americii, a fost salutată de Ilie Cristea şi o considera un act
fără pr-eCedent în relaţiile dintre Statele Americii. "Un astfel de ton - a
răta el la sfîrşitul notei - din partea lui San Martino care nu e comunist,
e o revoluţie" 23•
20 Arhivele Statului Braşov, fondul Parchetului Tribunalului Braşov,
801/1935 p. 24.
21 Ibidem, fila 20
22 Ibidem, fila 13
23 Ibidem, fila 13.
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In

j urnalul personal al profesorului comunist Ilie Cristea găsim şi

citeva însemnări biografice. Aflăm că în tomna anului 1933, pe cind

fWlc

ţiona ca profesor la Aiud. a cerut să fie detaşat la o şcoală din Satulung,

însă, din motive bine ştiute, cererea i-a fost respinsă. In acest fel, el con

tinua să facă naveta intre Aiud şi Braşov:v..

Luptele revoluţionare ale muncitorilor ceferişti şi petrolişti din ia
nuarie-februarie 1 933 au determinat o largă opinie populară de so'lidari·
tate şi de acţiune pentru eliberarea muncitorilor arestaţi in februarie la
Atelierele C .F.R. Griviţa din Capitală.

In

întreaga ţară s-a ridicat un val

de mişcări ale muncitorilor care simpatizau cu luptele ceferiştilor. La pro
cesul acestora de la Craiova peste 600 de martori
intelec tuali, mici meseriaşi, liber-profesionişti

-

�

wuncitori, ţărani,

au veni t să facă depozi

ţii in sprijinul acuzaţilor. Printre aceştia s-a aflat şi Ilie Cristea care s-a

prezentat in faţa instanţei în ziua de 14 iunie 1 934 : "Am depus ca martor,

în ziua de 14, în procesul muncitorilor de la Atelierele Griviţa. Muncitorii
se ţin bine, atît acuzaţii cît şi martorii. Am vorbit cu M. G. Bujor .

.

. " 25•

Date importante referitoare la angjarea totală a lui Ilie Cristea în

frontul luptei antifascîste din ţara noastră constituie şi însemnările mun

citorului comunist din Braşov, Nicolae Blebea. In notele sale din septem
brie 1 934 referitoare la lucrările plenarei Comitetului Naţional Antifas

cist din 9 septembrie 1 934 în conducerea căruia a fost ales împreună cu

Ilie Cristea, Nicolae Blebea menţionează fa�ptU!l că înainte de constituirea

Comitetului local antifascist, profesorul Ili e Cristea ţinea dese conferinţe
la care participau deopotrivă tineri şi vîrstnici şi cărora le vorbea despre
esenţa şi pericolul fascismului 26 .

Acelaşi izvor ne arată că iniţiatorul şi organizatorul Comitetului an
tifascist din Braşov a fost Ilie Cristea care era preşedintele comitetului,
din care mai făceau parte avocatul Radu Olteanu, ziaristul Vasile Mun

teanu, 4 muncitori români, maghiar şi germani şi doi studenţi 27•
Mişcarea antifascistă a inregistrat o serie de rezultate şi

în

rîndurile

ţărănimii. Directivele C .C. al P.C.R. din ianuarie 1 934 privind munca par

tidului in rindurile ţărănimii muncitoare cereau oa organizaţiile comunis:V. Ibidem. A fost mutat "disciplinar" la Aiud in urma procesului intentat re
dactorilor revistei "Spre stinga" , proces judecat la Tribunalul Braşov in ziua de 24
martie 1932 (Stefan Suciu, Revista "Spre Stînga" , in Cumidava, IV. 1970, p. 400-401) .

25 Arhivele Statului Braşov, fondul
801/1938, fila 24.

Parchetul

Tribunalului

Braşov

dosar

26 Arhivele Statului Braşov, fondul Parchetului Tribunalului Braşov,
1996/1934, fila 18.

dosar

27 Ibtdem, fila 20

18

-

CUMIDAVA
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te locale să inceapă să desfăşoare o activitate intensă pentru

crearea de

carnitete ţărăneşti oare să mobilizeze ţărănime a pentru a lupta contra foa

mei, contra terorii guvernului şi a bomobelor fasciste28• Comitetul antifas
cist din Braşov a reuşit in scurt timp, să înfiinţeze două comitete antifas
ciste in comunele Intorsura Buzăului şi Porumbacul de Jos 29 •
Documentele semnalate

in

prezenta lucrare pot contribui la cunoaş

terea mai aprofundată a vieţii şi activităţii aceluia care a fost profesorul
Ilie Cristea, apărător ferm al drepturilor şi libertăţilor democratice tot mai
mult ameninţla1;e de fascism, militant pentru înfăptuirea politicii Partidu
lui Comunist Român pentru apărarea independentei ţării, pentru triumfu]
socialismului pe pămîntul românesc.

28 Organizaţii de masă legale şi ilegale

.

.

.

, p. 398.

29 Arhivele Statului Braşov, fondul Parchetul

Tribunalului

1996/1934, fila 20.
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UNGEDRUCKTE ZEUGNISSE VBER DIE HALTUNG ILIE CRISTEAS
DEM FASCHISMUS GEGENVBER
(ZUSAMMENFASSUNG)

Der Verfasser weist auf ungedruckte Zeugnisse betreffend

die

Tatigkeit des kommunistischen Kampfers und Publizisten Professor Ilie
Cristea hin. Er beschreibt ein Heft mit tagebuchartigen Aufzeichnungen
i.iber die Ereignisse im In-und Ausland in der Zeit vom 3 1 . Juli 1933 - 1 1.
November 1 934 . In diesen Aufzeichnungen geth Ilie Cristea vor allem auf
die aussenpolitischen Geschehnisse ein, fi.ir die in erster Reihe seine Hal
tung gegen Hitler und den deutschen Imperialismus kennzeichnend ist.
Ilie Cristea verurteilt die Unterdri.ickungsmassnahmen des faschis
tischen Regimes in Deutschland gegen die fortschrittlichen politischen
Krafte, sowie die Revanchepolitik Nazideutschlands. Mit Genugtuung
verzeichnet er die auf internationaler Ebene gefi.ihrten Verhandlungen
zum Abschluss von Vereinbarungen, die die Aggression der faschistischen
und revisionistischen Staaten verhi.iten sollten.
Ilie Cristea gibt seiner Bewunderung fi.ir den Kampf des chinesi
schen Volkes gegen den japanischen Imperialismus sowie fiir den

des

Volkes von Kuba gegen den Diktator Machando Ausdruck.
In dem Tagebuch des kommunistischen Professors Ilie Cristea sind
auch einige biographische Aufzeichnungen enthalten.
Im Schlussteil der Arbeit werden Dokumente angefi.ihrt, die die
Tatigkeit Ilie Cristea im Rahmen des Antifaschistischen Komitees aus
Braşov (Kronstadt) betreffen, das aus rumanischen, ungarischen und
deutschen Arbeitern und Intellektuellen bestand.
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NOTA INFORMATIVA PRIVIND SAPATURILE ARHEOLOGICE
EFECTUATE IN .ZONA RIŞNOVULUI iiN ANII 1972-1973

Rişnov

-

cetate

1972. In perioada 6--1 9 aprilie au fost reluate cercetările in aşeza
rea dacică de pe Dealul Cetăţii. Ele au constat din deschiderea unei sec
ţiuni noi (S Il) şi extinderea· S

VI din anul 1970, ambele cu o suprafaţă
1 1 4 m.,p., a dîncimea maximă fiind de 1,61, respectiv 2 m. S VI din
1 970 a fost notată cu S I A şi S I B, în funcţie de situarea lor in afara
de

(A) sau in incinta cetăţii.

Rezultate : - in S I A au fost descoperite : ceramică d acică frag

mentară, din perioada clasică, ceramică de la inceputul epocii bronzului,
fragq�ente de topor din a-ceeaşi epocă, un cuptor
formă de calotă,

de lut

databil in epoca romană; in S I

vitrificat, in

B : ceramică dacică

(Latene) , fusaio le, obiecte de podoabă, un semiboroei cu podea de lut, o
urnă funerară (fructieră) şi un mormint de inhumaţie (copil), o figurină

II : ceramică dacică clasică (ambele tipuri),
VI şi IX), ceramică feudală tîrzie, construcţii

de lut ornamentată etc., în S
ceramică prefeudală (sec.

de zid cu mortar, a căror destinaţie iniţială nu o putem încă preciza.

1973. Continuate in luna august săpăturile au avut ca scop deslu
şirea rostului amintitelor construcţii de zid. S-au trasat patru noi sec
ţiuni (S I-IV).
Rezultate : in S I (în grădina cetăţii) s-au aflat arme, monede, obi
ecte de podoabă,

ceramică din epoca dacică, feudaolă şi

modernă. S-a

constatat că edificiul dezvelit parţial in anul precedent este o biserică
de dimensiuni apreciabile

(40/16 m), a cărei elevaţie nu

se mai păstrează.

In incinta ei s-au găsit : gropi dacice (de provizii şi menajere), o cisternă
cu zid de piatră, o necropolă medievală cu două nivele
pola cît şi biserica sînt anterioare anului

1 335

etc.

Atit necro

cind este menţionată

documentar cetatea de la Rîşnov, ele dovedind (împreună cu zidul în-
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conjurător) că prima incintă fortificată de la llişnov a fost actuala "gră
dină", abandonată - probabil - după invazia tătară din 1 24 1 ; î n S Il,
perpendkulară pe s 1, s-au descoperit resturi ceramice din secolele xn
-XIII, pe baza cărora se va încerca datarea bisericii şi a vechii cetăţi;
în S III , trasată în continuarea lui S I (lăsîndu-se martor) ce avea ca
scop obţinerea de date materiale noi referitoare la o locuinţă dacică
semiadincită, dezgropată parţial în 1 972, s-au găsit două locuinţe feudale
de suprafaţă şi o gro&pă de provizii.
'trasată în afara grădinii, în zona im�durită (spre NE), S IV a
fost şi cea mai amplă (40Jl m). Scopul a fost ca prin intersectarea a

d ouă şanţuri şi două valuri ce nu păreau a fi naturale să se explice
rostul lor. Concluziile - e�primate aici foarte sumar - sînt dintre cele
mai importante. S-a putut stabili cu certitudine că aşezarea dadcă de la
Rişnov era apărată de două şanţuri şi două valuri de pămînt, unul din

şanţuri fiind utl.lizat şi in epoca feudală. lntre vall\.11 1 şi şanţul 2 s-a

găsit, pentru prima oară, ceramică

dacică

în situ. Pentru

determinarea

exactă a sistemului de fortificare antic sint necesare noi cercetări.

Rîşnov

-

"blocuri..

1972. S-a făcut o periegheză ale cărei rezultate sînt

publicate

în

Cumidava, VI, 1 973.

1973. Dată fiind importanţa materialului arheologic recoltat în anul
precedent, in primăvara anului 1 973

a

fost începută cercetarea sistema

tică. S-a trasat o singură secţiune (80/2 m). Au fost scoase la iveală

mai multe locuinţe de suprafaţă şi semibordeie, gropi de provizii, vetre
de foc cu .sau fără pietrar, ceramică, unelte, o fibulă, oaJSe de animale

etc. Pe baza materialului amintit se poate stabili că in parte aşezarea de

la Rîşnov-"blocuri" este contemporană epocii romane, ea luînd sfîrşit
insă mai tîrziu, în sec. IV sau V e .n. (materialul nu este prelucrat în
întregime).
Dată

fiind importanţa pe care această aşezare o are privind pro

blema continuităţii aUt in epoca romană cît şi după anul 2 7 1 , la Rişnov
-"blocuri" sint nec�are cercetări de amploare.

FLOREA COSTEA
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C'astrul ,roman de la Rîşnov (jud. Bi:'aşov)
In cursul anilor 1972 ( 1 6 iunie

-

,20 iulie) şi 1 97 3 ( 1 8 iunie

-

16

iulie) a u continuat săpăturile în castrul roman din raza localităţii Rîşnov,
lucrările fiind efectuate de Muzeul judeţean Braşov, în colaborare cu
Institutul de istorie şi arheologie Cluj.
Săpăturile, concentrate în zona clădirii centrale (clădirea

F),

identi

ficată şi cercetată parţial _încă în anul 1 9 7 1 , au adus noi precizări cu

privire la forma, dimensiunile şi poziţia pretoriului. Clădirea are cinci
încăperi şi două abside. ln faţa încăperilor
despărţită printr-un zid cu intrare din
urmă pavată cu dale mari de gresie.

exista o

curtea

curte interioară,

exterioară,

aceasta

din

In funcţie de orientarea pretoriului, s-au putut identifica denumi
r i l e celor patru p orti ale castrulu i , respectiv poarta praetoria
de nord-est, porta decumana

dextra

-

-

-

pe latura

pe latura de sud-vest, porta principalis

pe latura de sud-est şi porta principalis sinistra

-

pe latura

de nord-vest.

S-a dezvelit clădirea G, ale cărei urme au fost surprinse în săpătu

rile din anul 1 9 7 1 . Situată în apropierea sud-vestică a pretoriului, această

clădire, de formă patrulateră , constru ită din zid de piatră cu mortar, a
servit, probabil, ca rezervor pentru apă potabilă.

La nord-vest de pretoriu s-au identificat urmele unor ziduri şi o
vatră amenajată, a cărei destinaţie urmează să fie precizată.
Concomitent cu lucrările de mai sus, s-a urmărit extinderea clădirii

B înspre nord-est, care constă dintr-un zid absidal şi s-a degajat interiorul
clădirii C.
Şi-n aceşti ani, descoperirile ne-au furnizat o mare
ceramică romană provincială

(străchini, oale, căni,

cantitate de

farfurii,

chiupuri,

amfore şi capace de vase , toate fragmentare, dintre care unele întregi
bi·l e), olăria, în primul rînd, confirmînd observaţiile noastre anterioare,
în sensul că ceramica provincială de la Rişnov prezintă un pronunţat
caracter regional, prin faciesul său specific .
In acelaşi strat de cultură cu materialul roman ,

au

apărut şi frag

mente de vase dacice lucrate cu mina , dintre care trei exemplare în
tregibile, descoperite chiar în clădirea comandamentului.

Dintre celelalte descoperiri menţionăm : lame de cuţit, cuie, piroane,
scoabe, verigi, secure, sfredel,

cheie,

amnar,

stilus fragmentar, pilum,

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

282

virfuri de suliţe şi lănci din fier, fibule din fier şi bronz, aplică, pafta,

nasture din bronz, ac de păr din os. Şase monete din argint şi bronz printre care denari de la Traianus şi Severus Alexander - ne dau o
parte din cadrul cronologic al vieţii castrului.
IOAN I. POP

Castrul roman de .Ia iFeldioara (corn. iUcea, .Jud. Braşov)
In perioada 17-29 septembrie 1 973, Muzeul judeţean Braşov a

efectuat un sondaj arheologic in pun.,ctul "Pe cetăţea", situat pe malul

drept al Oltului, in imediata apropiere a localităţii Feldioara, unde se
presupunea existenţa

unui

mic

castru

roman

(K. Horedt, "Studii", H,

1 949, 1, p. 142).
S-a trasat o singură secţiune de

21 x 1

m pe

direcţia

ENE-VSV,

prelungită apo i inspre est cu încă 5 m .
In porţiunea estică, secţiunea a intersectat fundaţia unui zid din
piatră , care a fost scos cu .m ulţi ani in urmă şi folosit de localnici ca
material de construcţie.
Observaţi ile stratigrafice au

dus

la constatarea că zidul

avea in

spate un val, iar in faţă un şanţ de apărare .
Materia:ul arheologk, descoperit pe aproape intreaga suprafaţă să
pată, constă

din

ceramică provincială

romană,

fragmente de cărămizi,

ţigle şi olane, un lănţişor din bronz, o cheie din fier, fragmentele unei
rîşniţe

(mola) din tuf vulcanic etc.

In dărimătura zidului scos s-a descoperit o cărămidă cu ştampila

COH NVM ANT, a cărei lectură este Coh(ors) Num(idarum) Ant(oniniana).
Unitatea trebuie să fie identică
aparţinea armatei

cu

Cohors Il Flavia Numidarum, care

Daciei Inferior, unde este atestată prin diplomele mi

litare din anii 129 şi

140. Pînă in prezent nu era cunoscut locul ei de

staţionare.
Intrucit sondajul de la Feldioara constituie inceputul cercetărilor
sistematice

la

primul

castru roman

din Ţara Făgăraşului,

importanţa

deosebită a descoperirilor impune continuarea săpăturilor in viitor.
IOAN 1. POP
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Hărman
1 972. · In raza comunei Hărman ( j ude tul Braşov) - localitate in care
Muzeul judeţean - Braşov in colaborare cu Institutul de Arheologie
al Academiei R.S.R. execută săpături arheologice, in urma unor cer
cetări de teren s-a descoperit un nou punct arheologic (Hărman 3).
Ca urinare a .acestui fapt, intre 4 şi 20 aprilie 1 9 72, s.:...a executat
un sondaj arheologic pe terenul grădinăriei C.A.P.
Aici s-a deschis o secţiune lungă de 80 m. Stratigrafia constatată
este următoarea : 1) strat vegetal gros de cea 0,35 m; 2) strat de pămînt
negru-cenuşiu, gros de cea 0,25-0,30 m; 3) lut.
Din stratul al 2-lea au rezultat fragmente ceramice datînd din
secolul IV e.n. şi din epoca b�onzului (cultura Wietenberg).
De-a lungul secţiunii deschise s-au descoperit gropi menajere cu
fragmente ceramice aparţinînd culturii Wietenberg şi o locuinţă con
ţinînd materiale ,ceramice databile in secolul IV e.n. Dată fiind deosebita
importanţă a descoperirilor din raza comunei Hărman este necesar ca
săpăturile începute in anii anteriori să fie continuate.

1973. In perioada 6--2 1 aprilie 1973 s-au desfăşurat în raza loca
lităţii Hărman săpături arheologice şi cercetări de teren.
Au fost trasate o serie de secţiuni (îmsumînd 225 m.p.), care au
avut drept scop delimitarea staţiunHor Hărman I şi Hărman II, situate
pe panta sudică a dealului Lempeş şi, respectiv, în zona de cîmp a
acestui deal.

Rotbav
1972. Intre 5 iulie şi 5 septembrie 1972, conform planului de
muncă, s-au continuat săpăturile arheologice de la Rotbav-"Părăuţ"
de către Muzeul judeţean Braşov în colaborare cu Institutul de Arheo
logie al Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice .
S-au trasat 2 şanţuri paralele cu secţiunile din 1970 şi 1971 , avînd
fiecare dimensiunea de 170 x 2 m, totalizînd o suprafaţă săpată de
6 80 m.p.
Din punct de vedere stratigrafic, după humusul gros de cea 0,20
m, urmează stratul de depunere arheologică gros de 0,25--0,30 m, din
care au provenit materiale şi gropi aparţinînd culturilor Wietenberg,
Noua şi din prima epocă a fierului (Hallstatt).
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Au foot identificate pînă in prezent 1 1 7 gropi dintre care 77 in
ultimele două secţi�ni.
In gropi şi in afara lor s-a găsit o mare cantitate de ceramică pre
cum şi obiecte, unelte de bronz, os, lut, corn şi piatră.
ln cadrul ceramicii menţionăm citeva vase intregi.
Cercetările in acest punct trebuiesc continuate şi in anii viitori
pentru a se acumula cit mai multe observaţii şi date privind caracterul
acestei staţiuni.
1 973. Intre 16 iulie şi 4 august 1973, Muzeul judeţean Braşov in
colaborare cu Institutul de Arheologie al Academiei de Ştiinţe Sociale
şi Politice - Bucureşti, a continuat săpăturile de la Rotbav (judeţul
Braşov).
Săpăturile au fost amplasate in punctul numit ,,Unghiul Gardului",
unde s-a descoperit o nouă staţiune arheologică.
Mărturiile arheologice din epoca bronzului (cultura Wietenberg) şi
din sec. IX-X e.n. provin dintr-un strat de cultură foarte subţire aflat
imediat sub humus, urmind stratul de lut care este foarte la suprafaţă.
Din această cauză, sub aspect stratigrafic, nu se poate face nici o
observaţie.
Complexele arheologice descoperite sint însă foarte bogate, căci
de-a lungul secţiunii deschise (50 m x 2,50 m), s-au identificat şi dezvelit
7 gropi cu materiale aparţinînd culturii Wietenberg şi o locuinţă databilă
în sec. IX-X. Aceasta din u rmă este un semibordei bine conservat, de
formă rectangulară, cu colţuri rotunjite, cu gropi de pari la colţuri şi
pe laturi, prevăzut cu pietrar.
In acest semibordei s-au gă'Sit o seamă de unelte şi ceram1ca, m
cadrul căreia menţionăm 2 vase intregi. In total, in acest punct s-a săpat
o suprafaţă de 150 m.p.
Dată fiind importanţa atît a staţiunii aparţinînd culturii Wietenberg,
cât şi a celei prefeudaie tirzii, cercetările abia începute in acest an se
impun a fi continuate in viitor.
Din cauza culturilor agricole de pe acest teren, săpătura noastră
nu a mai putut continua aici, ci in punctul numit "Părăuţ", unde in
anii trecuţi am început cercetarea staţiunii din epoca bronzului şi din
prima epocă a fierului.
Săpătura a fost executată intre 1 9 septembrie şi 20 octombrie. S-a
trasat o secţiune de 105 m x 2 m.
De-a lungul acestei secţiuni s-au identificat peste 37 de gropi cu
materiale din epoca bronzului şi hallstattiene.
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Ca şi în anii trecuţi, s-au putut continua observaţiile privind forma,
dimensiunile şi caracterul acestor complexe, documentaţia noastră im
bogăţindu-se cu noi exemple.
Pe planul materialelor arheologice săpătura de anul acesta a fost
la fel de fructuoasă, descoperindu-se o serie de ace de bronz, unelte şi
obiecte de piatră, os, corn, lut etc., cîteva vase întregi, multă ceramică
fragmentară, menite să îmbogăţească patrimoniul co lecţiei arheologice a
muzeului nostru.
MARIANA MARCU

LES JlECHERCHES IAJl.CBEOLOGIQUES EFFECTUEFS PAR LE
MUSEE PE llRAŞOV (1972-1973)
(Resume)
Les auteurs presentent, en resume, les resultats des recherches
archeologiques effectuees par le Musee de Braşov pendent l'annees 1 972
-1 973, quant ont ete decouverts les objectifs : une citadelle dace (Rîşnov
- Citadelle) datee de 3 eme siecle av. n.e., a l'anee 106 de n.e. ; une
habitation autochtone (aussi dace) d'epoque romaine (106-2 7 1 de n.e.).
Dans le camp romain de Rîşnov - CVMIDAVA - a ete releve d'abord
le praetorium et, puis, porta praetoria (Nord-Est), porta documana (Sud
auest), porta principalis dextra (Sud-Est), porta principalis sinistra
(Nord-Ouest). Les fouilles de Feldioara - Făgăraş ( aussi dep. Braşov) ont
mis en evidence l'existence d'un nouveau camp romain qui n'a pas ete
connu jusqu'a present. A Hărman (dep. Braşov) : une habitation d'epoque
du bronz et une autre de IV -eme siecle de n.e. A Rotbav (dep. Braşov) :
trois hatitations : la premiere d'epoque du bronz la deuxieme (Hallstatt)
et la troisieme, prefeodale datee pendent les IX-eme et X-eme
siecles de n.e. quant le proces de constitution du peuple et de la langue
roumaine etait deja termine.
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DATE NOI PRIVIND VIAŢA ŞI ACTIVITATEA
UMANISTULUI JOBANNES HONTERUS*

GERNOT NUSSBĂCHER

Viaţa şi activitatea il'UJStrului umanist sas Johannes Honterus din
Br�v, pe care i!l sărbătorim astăzi, a constituit obiectul muntor cercetări
în ultimul secol. Aceste cercetări au dat rezultate foarte valoroase, fără
însă să poată lămuri toate aspectele din activitatea multilaterală a lui
Honterus.
Ceea ce m-a determinat să mă ocup mai indeaproape de vi'ata şi
activitartea lui Johannes Honterus, a fost sugestia editurii "Kriterion"
din Bucureşti, de a alcătui o micromonografie despre Honterus. Aceasta
s-a intimplat la sfîrşitul anului 1972. Pentru alcătuirea ei am căutat să
strîng o documentaţie bazată mai ales pe izvoare directe, contemporane.
Din investigaţiile întreprinse au rezultat citeva date certe şi citeva
ipoteze noi cu privire la Honterus. In parte ele au fost deja date pu
bllicităţii prin presa noastră locală din Braşov, în primul!. rind prin re
vista "Karpaten Rundschau" , care a dedicat şi dedică în continuare me
moriei umanistului Honterus un spaţiu larg.
O primă problemă asupra căreia ne-am indreptat atenţia, a fost
locul de naştere al lui Honterus, cunoscut ca fiind pe Strada Neagră,
actuala stradă Nicolae Bălcescu nr. 40, indicat şi de tabla comemorativă
care se află deasupra porţii.
Listele vechi de impozite din arhiva oraşului Braşov ne arată că
în această casă nu a locuit in secolul XV cineva cu nume'le de Honterus
şi nici cu numele de Gras sau Gross, după cum s-ar fi numit tatăl lui
Honterus, după date mai tîrzii. După registrul original pe anul 1498
anul n aşterii lui Honterus - , expus în sala alăturată, proprietarul casei

-

• Comunicare prezentată la Simpozionul organizat la Braşov in cinstea celei de
a 475-a aniversări a naşterii umanistului Johannes Honterus - 27 septembrie 1973.
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era Jorg Austen Lederer, deci un tăbăcar. Acesta trebuie să fi fost , in mod
ipotetic tatăl lui Honterus .
In sprijinul acestei ipoteze ne vine o însemnare a matricolei fa�ul
tăţii arte[or libere de la Universitatea din Viena, potrivit căreia, la 1
martie 1520, un anume Johannes Aust ex Corona s-ar fi înscris ca
student aici. Dintre toţi studenţii braşoveni la Viena din primul sfert al
secolului al XVI-lea, avînd prenumele de Johannes, acest Johannes Aust
este singurul care ar putea să fie originar din casa de pe strad a Neagră,
proprietatea lui Jorg Austen Ledere r.
Anul 1520 ca dată de înmatriculare a lui Ho nterus este de altfel
mult mai plauzibilă decît 1 5 1 5, stabilit acum aproape un secol de către
Georg Daniel Teutsch . După cum se ştie din cercetările ulterioare, Hon
terus a obţinut în anul 1 522 gradul de "bacoalaureus" - care se obţinea
după doi ani de studii -, iar la inceputul anului 1 525 a obţinut gradul
de "magister" - care se obţinea după patru ani de studii. Faţă de cali
tăţile intelectuale deosebilte, de care a dat dovadă Honterus in toate ac
tivitatea sa, este puţin probabil ca el să fi studiat şapte a ni pînă la ob
ţinerea titlului de "baccalaureus".
Unii cercetători mai vechi au
considerat că şederea iui Honterus
ca " exulus" in 1529 la Regensburg - unde 1-a vi zitat pe umani stul
Johannes Aventinus-Turmair - s-ar datora apartenenţei sale la partida
fHohab&burgică în perioada de după MohaCli . Honterus ar fi fost exilat
din Br�ov după ce partida filohabsburgică a fost învinsă de către Petru
Rareş, domnul Moldovei, in lupta de la Feldioara (22 iunie 1 529).
Mai plau zibil ă pare a fi ipoteza că, po trivit obi�eiului vremii , după
obţinerea gradului de "magister artium" Honterus a predat ca profesor
la Universitatea din Viena. Ac�t lucru pare să indice şi tnsemnarea
despre el în matricola Un ive i"Sităţii din CraJCOVi.a. Mot ivul pentru apariţia
lui Honterus ca "exilat" la Rege nsburg s-ar putea să fi fost primul
asedi:u al Vienei de către turci (27 sep tembrie - 14 octombrie 1 529), din
care cauză mulţi s-au refugiat pe Dun:ire in sus.

Pe baza unei î nsemnări din 1539 am putut stabili o locuinţă necu
nos�ută a lui Honterus. Acesta a locuit o perioadă de timp din anul 1 535
ca chiriaş tntr-o casă a j udelui ora�ului Braşov, Lucas Hirscher. Prin
analiza comparativă a li'Ste lo r de impozite şi a planului oraşului, această
casă se afla în "Tîrgul Cailor" , actual a stradă Gheo�"ghe Bariţiu . Locul
acelei case trebuie să fi fost actualul nr. 1 0 . După evaluarea caselor din
1541, această casă a lui Lucas Hirscher era cea mai scumpă din to ată
strada. In casa din ,,TirgUl Cailor", Honterus a locuit pe timpud cind s-a
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căsătorit şi în perioada cînd prietenul său Magister Simon Cassoviensis
era rectorul şcolii orăşeneşli ( I n expoziţie este, în original un

exemplar din ediţia "Adagiilor" lui Erasmus de Rotterdam, apărută in

1 533

la BaseJ., care a aparţinut lui Simion Cassovianus).

Amintim numai in treacăt că, din tipăriturile rămase, ca şi din

1541, rezultă
1 539 . Ştirile
1533 sau 1535 nu

prefaţa lui Gaspar Pesthiensis la "Epitome adagiorum" din
,
că tipografia lui Honterus şi-a început activitatea in anul
din literatura d e specialitate , privind întemeierea ei în

pot fi dovedite cu mărturii contemporane.
I n ceea ce priveşte ediţiile, care au servit lui Honterus ca model

pentru

tipăriturile sale, am reuşi t să identificăm cîteva. Ele arată de
pendenţa de ediţiile lui Erasmus de
Rotterdam la SeneiCa, Publilius,

"Epitome adagiorum".

S-ar putea ca volumul

(expus) din

sau "Pandectele" lui Iustinian, apărut la Niirnberg în

1 533,

d in

1 529,

"Digestele"

cu legătura

să fi fost chiar proprietatea pel"Sonală a lu i Johannes Honterus,

1 539.

izvorul de inspiraţie pentru "Sentinţele" sale apărute în

Ne îndreptăţeşte pentru această ipoteză un alt volum, a cărei foto
grafie

este

expusă

aici.

Volumul poartă drept supraexlibris

iniţialele

IHC - Ioannes Honterus Coronensis - şi a fost probabil proprietatea

lui Honterus . Cercetările cu _privire la operele lui Honterus şi asupra

bibliotecii sale personale sint încă la început.

Consultind registrele originale de socoteli ale oraşului Braşov, am
putut găsi in contextul lor adevărat, unele ştiri despre şcoala ,şi biblioteca
întemeiate de către Honterus. Aceste ştiri au fost de mult publicate in vo
lumele din ,, Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt" însă fără legă
tura organică dintre ele. Rezultatul cercetărilor este, in mare, următorul :
La

26

aprilie

1541,

la o săptămînă de la moartea judelui Lucas Hirscher,

au inceput lucrările de transformare a mănăstirii "Sf. Ecaterina" intr-o
şcoală. Aceasta se afla cu aproximaţie pe locul clădirii liceului Honterus
de azi. La terminarea lucrărilor, Honterus a primit la
cunoscuta remuneraţie mare de

50

3

octombrie

1 54 1

de florini pentru meritele sale faţă de

tineretul oraşului.
"Cartea Reformei", apărută în primăvara
riie erau terminate.

Din

acelaşi

an

datează

1 543,
şi

arată că transformă
"Constitutia

Scholae

Coronensis".
Data de

1

decembrie

1 544,

socotită pînă nu de mult a fi data inte

meierii şcolii, reprezintă de fapt numai momentul

inceperii matricolei

de către Valentin Wagner, colaboratorul lui Honterus. Vailentin Wagner

a fost numai un timp foarte scurt rector al şcolii - ultimul sfert de

an din 1 544. Mai inainte şi după aceea el a fost "lector", adică profeso r

.

19

-

CUMIDAV A
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In acelaşi an 1 544, Henricus Phillippus din Anglia a fost lector la
gimnazi_ul din Braşov, pred�nd dreptul civil. Este foarte probabil că el
a dat curs unei invitaţii a lui Honterus. Şederea sa la Braşov a fost insă
de scurtă durată. Fiind acuzat de spionaj in favoarea turcilor şi a can
celarului Martinuzzi, el s-a refugiat la curtea reginei Isabella din Alba
Iulia, cerînd reabilitarea sa.
In anul 1 547, la iniţiativa lui Johannes Honterus, "şcoaLa veche" a
fost demolată pentru a se putea construi clădirea bibliotecii. Din ştirea
publicată, ruptă din context, nu s-a putut deduce locul precis al şcolii
vechi. A-cum se ştie că ea a fost sitvată la vest de Biserica Neagră, vis
ă vis de actualul liceu Honterus . .A!ceastă şcoală veche din Braşov apare
prima dată menţionată documentar in anul 1388, dar este desigur mult
mai veche.
Despre construcţia bibliotecii lui Honterus însuşi acesta face men·
ţiune, in anul 1 547 sau 1548, într-o scrisoare adresată umanistului şi
cosmografului Sebastian 1\Hinster. Această scrisoare conţine o descriere
foarte frumoasă a oraşului Braşov în care se aminteşte de suburbiu Bocuit de
"bulgari" - ,,aceştia sînt români" adaugă Honterus. Intr-un alt loc al
scrisorii, Honterus arată că in "biserica bulgară din suburbiul Braşo
vului" - adică biserica româneas<Că Sf. Nicolae din Schei - el a obser
vat că românii au ceremonii religioase asemănătoare cu saşii. Preocupă
rile lui Honterus pentru români - în spiritul umanismului renascentist
- rezultă şi din alte pasaje ale scrisorii. In acestea, Honterus se dove
deşte a fi un bun cunoscător al obiceiurilor românilor şi al i sto riei lor,
arătînd că despre ele ar putea ţine o cuvîntare lu ngă.
Nici secuii nu au fost străini de preocupările lui Honterus, după
cum rezultă şi din articolul publicat de curind de dr. Pavel Binder in
"Brass6i Lapok" .
•

•

Cele expuse pma af'um despre Honterus, nu constituie dedt unele
completări şi intregiri la biografia marelui umanist. Cercetări viitoare
vor putea aduce încă multe contribuţii privind activitatea sa multilate
rală. Avem ferma convingere, că la sărbătorirea a 500 de ani de la
naşterea lui, care probabil se va desfăşura tot in a·ceastă sală, se vor
putea prezenta noi rezultate despre Honterus care, după cum spunea
umanistul Verantius, "a făcut Transilvania mai cunoscută şi Braşovul
mai vestit".
25 septembrie 1973
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NEUE DATEN lJBER LEBEN UND WERK DES HUMANISTEN
JOHANNES HONTERUS
(ZUSAMMENFASSUNG)

Die anHisslich der 475. Wiederkehr dE>r Geburt des bedeutenden
siebenburgisch-sachsischen Humanisten Johanns Honterus (1498-1549)
begonnenen Forschungen erbrachten neue Ergebnisse.
Von 1494-1523 war der Besitzer des als Geburtsstătte von Honterus
bekannten Hauses (Schwarzgasse Nr. 40) Jorg Austen Lederer, der hypo
thetisch als Water von Honterus angesehen werden kann.
Damit im Einklang steht die Immatrikulierung eines "Johannes Aust
E'X Corona" im Jahre 1 520 an der Wiener Universităt. Dies Jahr passt
besser zur Erwerbung der akademischcn Grade eine Bakalaureus (15225
und Magister (1525), als das bishc-r angenommene 1 5 1 5.
Wahrscheinlich wurde Honterus, der 1529 in Regensbur als "Exulus"
auftaucht, durch die erste turkische Belagerung Wiens zur Flutch
bewogen.
Auf Grund einer Aufzeichnung aus 1539 konnte ein bisher unbe
kannter Wohnsitz von Honterus festgestellt werden, und zwar wohnte er
1535 am Rossmarkt (heutige Nr. 1 0).
Es gelang, die Vorlagen einiger der von Honterus in seiner Druckerei
nach 1 539 herausgebrachten Werke zu identifizieren, ferner ein Buch mit
dem Aussenexlibris "I.H.C.", das wahrscheinlich aus dem personlichen
Besitz des Humanisten stammt.
Die Stadtrechnungen beweisen, dass die Umwandlung des Katha
rinenklosters in ein Schule schon im April 1 541 begann. An dieser Schule
wirkte 1 544 als Lektor fUr burgerliches Recht der aus England stammende
Henricus Philippus. 1547 wurde die alte Schule abgetragen, und an ihrer
Stelle die beriihmte Bibliothek errichtet.
Abschliesser wird auf die Beziehungen von Honterus zu den Rumă
nen hingewiesen, die dem grossen Humanisten gut bekannt waren.

19 *
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LISTA REFUGIA'fiLOR DIN 'fARA ROMANEASCA IN DISTRICTUL
BRAŞOV IN TIMPUL MIŞCARII REVOLUŢIONARE CONDUSA DE
TUDOR VLADIMIRESCU.

de GEORGETA PENELEA şi TITUS N. HAŞDEU

Arhivele Statului din Braşov păstrează în fondul Actele Magistra
tului, o evidenţă a persoanelor refugiate în cuprinsul districtului Braşov in
primăvara şi vara anului 1 82 1 . O copie după această situaţie a fost făcută
de prof. Valeria Căliman şi se află la Muzeul Bran. Asupra împrejurărilor

întocmirii cît şi a valorii intrinsece a acestui document am avut ocazia să

stăruim în altă parte 1• Spaţiul restrins afectat atunci articolului
nu ne-a îngăduit publicarea

in

extenso

a

listei

celor

864

de

nostru

familii

refugiate.
Astăzi edităm documentul in întregime, păstrîndu-i întrutotul orto
grafia, chiar dacă adesea prezintă inconsecvenţe . Pentru numele cîtorva
familii deja publicate 2 s-a făcut menţiun e expresă.
Cum lista refugiaţilor în incinta oraşului Braşov nu şi-a găsit încă
editorul, considerăm că documentul de faţă, alături de cele cuprinse in se
ria

Hunnuzaki

mai sus pomenită, va

contribui la

îmbogăţirea

fondului

documentar, edit, co nsacrat mişcării revoluţionare conduse de Tudor Vla
dimirescu.

1 Georgeta Penelea, Date noi despre mişcarea revoluţionarii condusli de Tu
der Vladimirescu (Refugiaţii in districtul Braşov), în "Studii,", tom. 24, 1971, nr. 1,
p. 53-6 1 .

2 Documente privind istoria României (Hurmuza'ki, seria nouă), vol. III. Soli
daritatea românilor din Transilvania cu mişcarea lui Tudor Vladimirescu, Bucu
reşti, 1967, 686 p.
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VERZEICHNISS
ueber dle 'in Weydenbacb slcb befindlicben Fremden

Namen der
!!remdlin
ge u. FamiUen

Anzahl
der bey
betlndli
chen
Selen

ihm

Cha
racter

Keminaru
Gligore

Wleviel
hlevon seine Klnder

1

1

Dienstschaft

---------1 -----;-----1 ��·s ':ia����
mannllch

welbllch

mannJich

then

weiblich

'

4 Selen

Bojer

1

3

Buzura'n

132

Raab
Joh.

Sig. Weydenbach den 21.-ten July 182 1
Petrus Ri:imer Honn
Andr. Marty Notar

VERZEICHNISS

der lm Dorf Neustadt .beflndllcben Fremdlinge

Namen und Character
der Familien Vaters

Dimitrie Jani ein griechischer Schaaf-Handelsmann

3

---

3

--- --- ---

4

-

-

-

-

Dimitrie

1

Vaszille Rusze
ein Knecht

4

'1

3

1

Tollye
ein Mautknecht
von der tiirkischen Mauth

Mihai Sztojanovits,
Schneider
Kosztandin Bezesku
Tsatar Bojar
Tsetraru Alexandru
Ujeszku Bojar

BoJaren

Wleviel hleWleviel hlevon Dienervon seine
Summartsche
Namen des Hausschatt
Klnder
Anzahl der
wirthen und Numbey ihm bemer des Hauses
tindlichen
mmn- welb- mănn- welb- worinn selbe wohnen
Seelen
lich
lich
lich
llch
2

1

u.

9

12

1JO

,2

il

5

2

-

7

6

-

-

1

Sztoika
Sztoikitz
Nr. 33
do.

Jacob Oltjan

Juon Foltje

2

4

Juon Sztai.klutz

3

2

Juon Peripăn
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Jsztratje Urian

2

3

l2

!1

•

5

6

5

2

295

1

Lazăr Hodsej.

Medelnitser Uriân
Thoma Urian
Bojâr

do

Yllianka Urian
Bojârin

do

Annika Uriân
Boj ârin

do

Juon Kosztandin
Schepker

4

Sztojan Joan
ein Knecht
Vaszille Kroitor
Schneider
Hâlârum Ketzeit
Schlosser
Argir GLigore
Logofet

2:

3

1

do

3

1

do

6

1

3
1

2

60

Summa

Sztoika Barbu

8

8

13

9

Sig. Neustadt am 19-ten Juli 1821

I
1

Vid. Juon Muntjan Ogllnde

1

Joh. Schuster
Nr. ,24()

Die Beamten des Dorfs Neustadt
Mich Popp, Hann durch
Andr. Irtel m.p. Notar

VERZEICHNISS
der im Konighen Freien Orte Neustadt sich aufhaltenden 1Fremden
Bediente

Kinder
Zahl

Name der Fremden

Gegend woher sle
kommen

verheyrathet

Stih ne

Ttlchter

mănntlche

welbllche

'1111
c
::1
,l/1
...
..

e

c

<

•

1

Tsatâru Alexandru
Uczku

2

Michail Pâszkâl

•

Hurmuzaki. . . doc. 344.

ptitest

l

Szlatina

1

2

1

2

2

1

2

2
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4

5
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1
1
1

Dimitrie Arendas

Szuszenbogatz

Dumitru Martaszippu

Bukarest

Jenatje Armas

1 1 1 1 1
-

2

-

-

Szlatina

Sig. Neustadt an 20-t Junii 1821
Mich. Popp Hann
Andr. Irtel m.p . Not.

VERZEICHNISS

ueber die im Jahr 1821 aus der Wallacbey gefluchteten und im Konig. freleu Markt
Rosenau sicb wohnhaft niedergelasse Bojairen und Fremdlinge

Zahl

2

il

Alleko Plobianu

2

Mannatji
Cosztandin

3

lhm be-

Namen und Character
des Familien Vaters

l

Juonitze
Reteszku

4

Juon Oltseszku

5

Juonitze Logofott

6

Posztelniku
Petre

7

Logofottu
Vaszie

8

Antonio Jako

"' Hurmuzakl. . . doc. 179.

Wlev1el hievon seine
Klnder

Wlevlel aeine Dlenerschaft

minn- welbllch
llch

minn- welbllch
llch

Summartsche
Anzahl
der bey
;flndllche
Seelen

1
1
1
1
1
1
1
1

3

12

11

3

6

5

6

7

3

1
1
1
1
1
1
1

1

•
5

5

6

- ---

1

9

1

2

7

Namen des Hauswirthen und Nummer des Hausea
In welcher se!blge wohnen

8

J

6

251 Dumitr-u
Brezăn

1

B ukUir Borkos

1

Juon
Sztenilloju

3

1

2

Aldje Pervu

1

2

1

l

Vid. Dobra lui
Kotzan

1

2

2

1

Dumitru
Budnar

1

3

1

2

do.

1

2
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Szavu Popi
Sztoiki

LISTA REJ'UGlATJLOR DIN TARA ROMANEASCA IN DISTRICTUL BRAŞOV

1

9

10

lJ
l:Z
13

14

li5
1.6

1•7
Ul
19

20

21
22

23

24

2'5

1

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

2

J
l

Anasztazi
Barde
Nekulaj
Pokofniku s.

5

Pokovniku Poun
Pokofniku J.

2

Nekulaj

4

'

5

l

Jani Cofitaru

8

2

Juonitze Boreneszku Slikaru

6

1

Posztelniku
Ştefan

Nekulaj Szinianov'its

4

Mibalătje
Zamfiriu

11

3

Alexandru
Chtesser

6

l

Szerdaru
Redukan

7

Viszteru Law

8

Slugeru Nekulaj Popazolu

1

Juonitza
Periitzan

8

Jerasze
Episkop

4

Aleko
Milkovan

24

8

Flora Bogaszir

8

4

2

2

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

5

1

1

1

2

4

4
3
2
4
2

2
3

3

7

2

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

6

2

i

2

1

2

l
l
2

1

4

2

1

1

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

.,

2
l
1

2

1

2
2
4
l
1

2

7
�
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1

1
1
1

1

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

297

•
Juon Margi

Juon Zsinerike
Bukur luj
Vladt
do.

Juon Nan

do

218 Nekulaj

Bâlke

217 Radu
PetrJk

216 V. Sztan
Petrlk

2'15 Bukur
Dreglts

2H JuJon
Csiku

203 V. Juon
Pojinar
Maria luj Năn

Dumitru Radu
Popi

V. Sztoiki
Lereszku
Juon

Juon Gologan

GEORGETA PENELEA şi TITUS N. HAŞDEU

298

1

26
27
28
29

30
31
32

33
34

35
36

37
38
39

40
41
42

1

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

2

Vid. Nasztaszie
Periitschank
Stefan Meleseni

Szafit' Pănajott
Gligore
Szteljan
Jordatje Borboteszku
Betscheru Andre
Zsod.tze
Lekusztânk
Vid. Anika
Csoranka
Alexandru Juvanetza
Cosztândin
Velika
Maria luj
Thodor
Kyritza Kruit.or

Riszto Illio

Petre Pen.ie

Simion Penie

Iszaie Kelluger

Pokofniku Koszti

1

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

1· ' 1

4

11
7
4

6

5

4

4

4
5

4

2
2
6

2

7
8

1
1
1
1
�
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3

4

3

1

1
::!
2

. 2

2

1
2

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

1

5

1

5
2

..,
..

2
2
2

2

1
1

1
2

3
2

3

2

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

6

2

1
2
2

1

1
1

3

1

2

1

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

7

2

1
2

1

2

•1

2

2
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1

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

8

V. Radu
Dobreszku
Juon Balke
Juon Sztan
Nyak
Szavu Dsante

Juon Telljân
Sztaiku
Sztaikuluj
Radu Sztâiku
Dumitru
Koi.renoju
Sztân Sztoike
Popi
V. Dumitru
Popi
do.

Sztan Dadu
390 Vaszie
Tellyan

do.

do.
1oo Michael
Czerbes

152 V. Petri
Miarzell

LISTA REFUGIAŢILOR DIN "ŢARA ROMANEASCA IN DISTRICTUL BRAŞOV

1

43

+4
45

46

47

48

49
00
51

52

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2.

3

Setraru Gyorgje

·10

Gyorgje Hadsu

8

Gyorgje CaroU

2

Nekulaj Bozojă..n

7

Katinka Vaszliliu

4

Nekulla Szirbu

5

Gyorgje Protopopu .

};1

Pokovniku Bat

6

Matatje Vas:tilave

5

Tanaszi

Comiss

6

1·

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

•

li

l

1

5

2

6

�

2

3

2

2

1

. 2

3

6

3

1

1

3

1

3

1

1

4

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

'
4

1

·1

1

1
1
1
1

1

·1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

299

.148

1

Joh. Paul
Thiess

1·64 Georg
Plajer
do.

145 Georg
Marzell
do.

do. ·

143 Mathias
Gogesch
142 Andreas
Kurmes
141 Petr.
Wagner
do.

53

Medelnitseru
Kristatje
Gretsan

12

1

4

5

2

4112 Georg
Griln

54

Nekulaj Popeszku SI ugeru

l.JO

1

3

3

3

4111 Andr.
Tiess Gogesch

515

Slugeru Mathe

8

6

1

1

Juon Bereszku

1!0

1

2

3

4 1 5 Georg
Marzell

56

Slugeru Juonitze Burlan

57

Gozpodinka

1

58

Szerdaru Marin

21

3

5

6

7

418 V. Joh.
Gogesch

59

Viziteru Cosztandin

l1

1

4

2

4

V. Georgie Miiiler

4

1

Bukur Daszkâl

http://cimec.ro - http://istoriebv.ro
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1

00
61

62

63
64
65
66

67

68
69

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2

3

Madam Lipausz

3

Gyorgie Abră.sz

Juon Bojaru

4

Kaminar Jordatje

15

Michail Cscinder

2

Cosztandin Petru

7

Szafta Iszvoranka

8

Pokovnik Anasztaszi

5

Juon Votesike

1

Nekulaj Medintsar

5

70

Slugeru Janko
Glava

H

71

Alleko Barutz

8

72

Alleko Reteszku
Pitaru

12

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

•

5

1

2

1
1
4

Gyorgje Turnevits

9

Jordatje Slugeru
Longaru

9

3

75

Sztolnike Cosztandin Poksaneszku

6

1

76

Juonitze Simion

5

1

73

74

Szerdar

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

s
l

2

2

3

3

2

3

1

1
1
1
1
1
1
l
1
1
1

li

2

1
6

2

2

1

2

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

,

•

489 Petr. Wagner

490 V. Mich.
Kraft
1

509 Georg

2

515 Mich.
M arzell

Marzeii

130 Joh.

Barff

l

129 Georg
Copony

2

128 Mich . Porr

1

127 Andr.

Kreft

do.

l

518 Petr. Schna-

2

2

5ZO Mich.
Bartesch

4

2

2

123 Mich.
Gagesch

3

4

5

537 Simon
Gagesch

4

2

3

539 Petr. Schnabel

2

2

2

538 Mich. Barff

1

2

2

122 Mich . Theiss

3

1

3
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bel

120 Mich.
Eisen

LISTA REFUGIAŢILOR DIN ŢARA ROMANEASCA IN DISTRICTUL BRAŞOV

2

3

77

Mathe Berinde
Medelnitseru

12

78

Juonatje Pornitzanu

5

79

Cosztandin Mavr6din
Sztolnik

1
1
1
1
1
1
1
1

23

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

•
2

1
4

80

V. Zoszima
Kelugeritza

81

Petre Pitaru

82

Cosztăndin Szerdaru

83

Slugeru Szânt

84

Zsudetzu Nekulâj
Greku

85

Chrtstodor Panâjott

86

Sztân Român Szudit

87

Mi.chalâtje lszvorân

1:0

2

88

Michalatyi Breoloju

7

1

89

Ghitze Visoran

lo()

1

90

Juan ztan

4

91

Juon Rumuneszlw

3

92

J,uan Arizan

93

Jenatji Mâthe

5

9

4

7
4

7
3

8

2

2

1
3

3

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

li

3

1
3

1

2

3

1
2

3

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3

1
1
1
1
1
1

4
2

1
1

8
4

2

9

4
2

1
1

1

1
1
1
1
1
1
1

3

1
7

1

4

1
1
2
2

3

1
1
1
1
1
1

7

l
3

2
1

3

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

4

1
1

2
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•
116 John. Barft
do .
5 Mlch.
Schullerus
do.

do.

39 Martin
Trucsch
42 V. Georg
Stefes

106 Martin
Hillen
46 Joh.

Marzell

45 Joh.
Schmidt
19 V. Jacobi
Truetsch

2

1
1
1
1
1
1

301

1
1
1
1
1
1

do.

20 V. Joh.
Bruss
do.

585 Joh. Roth
do.

67'3 Gecrg

Schnabel

GEORGETA PENELEA şi TITUS N. HAŞDEU

302

1

94

95
96
tJ7
98
99
100

10'1

1102

103

104

•1105

106

107

11)8

109

110

1

1
1
1
1
1

\

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2

3

4

Dimitru Juan

6

Tasko Adschifiru

2

Klutseru Dinke
Kosztajon

7

2

Kono Valko

5

2

Kyivu Posztelniku

2

1

Magdalina 1 uj
Ivânts

3

1

Maria lui Thodor

1

1

Nekulâj Gyergjoju

4

2

Vid. Szafta Djinika

5

1

Juon Sztân

3

1

Sztân Juon

2

Dino Petrovits

4

1

Gyorgje Geneszku

4

2

Manolle Dimitriu

2

1

Ruxandrâ Sumulu

2

Cosztândin Eliât

16

7

Gligorâs Aposztol
Klutscharu

4

1

1

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

5

5

1

2
2

1

1

4
1

1
3

1

1

4

1

1

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

6

2

1

1

4

1

1

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

7

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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1

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

8

do.
582 Mart.
Truetsch
�81 Petr. Bar.U
Petr. Marzell

V. Martin Forro
626 Georg Eiven

do.

609 Petr. Romer
608 Martin

Copony

631 Georg

Schmidt
do.
005 Martin

Stefes

603 Petr. Copony

572 Andr.
Buhmes
566 Andr.

Mich. Roth
7 40 Martin Kraft

741 Georg
Truetsch

LISTA REFUGIATILOR DIN TARA ROMANEASCA 1N DISTRICTUL BRAŞOV
1

3

2

•

5

111

N ekulâj Polkovni.k

3

2

:112

Nikolla Nikolau
Posztelnik

2

2

Summa

695

154

Welclles hiemit dem erhaltenen A�trag

Sig. Rosenau den 24 July 1 821

ZU

237

6

303
8

7

1

639 Georg

Bergel
1 29 Andr.

Kunnes
14'5

154

Folge pflichtschuldigst einberichtet wird

Die Beamten :
Richter

Andreas Krafft
Johann Truetsch

Hann

Johann Ziegler v.

Notar

durch

VERZEICHNISS

der im Konig. fr. Dorf Wolkendorf* befindlicben Fremdllngen

Pos.
u.
Nro.

----1

Summarische
Anzahl
der bey
ihm befindlichen
Seelen

Namen und Charakter des Familien Vaters

2

3

Wieviel hievon seiner
Kinder

Wieviel hievon seiner
Dienerschaft

--- -- --- --mănnlich

weib-

mănn·
lich

weiblich

4

5

6

7

lich

Namen des Hauswirthen u. Nro.
. des Hauses, in
welchem selbige
wohnen
8

1

Wisztier
Nyagu Boier

9

4

2

2

23 Johann

2

Postei. Andre
Handelsmann .

6

l

1

1

do.

3

Iordatje Gramatik

4

Szebedin Mitru

5

Demetrie Ivân

6

Jonatje Nicolaj

7

Christof Angyevits

do.

do.

1
l
l
l
,

do.

do.
.

do.

ledig 2

Schabel

3 Georg

led .

do.

led. 2

do.

led

do.

led

1

• Hurmuzaki . . . doc. 460
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do.

Gasper

GEORGETA PENELEA şi TITVS

304
1

2

1

Juon Koldovits

Costandin Berbel

Iond.zza Taj a n

uj

Thodor Mihaj

Gyeorgye Stephan

1
do.

do.

do.

do.
do.

Radul Sztanko

K. Panait Kosz
tandin Pokomnik
1
5

1

do.

l
l
l
l
1
l

Jene Margarith
Handelsmann
Dumitr sin Gyergie
do.

Thodor Szibery
do.

2Q

1
1
1

Dumitru Szibery u .
Mutter
do.

21
22
23
24

1
1
1
1
1

Thodora.tye Inatye
do.
Dumitru Kroitor
Schneider

1
1
l
1
1

Szpiridon Popodopulo
Handelsmann
Waszilie Popovits
Handelsmann
Juon Gyeorgie
Posztelnlk

led . 1

4

1

5

1

6

1

RAŞDJ;.:; .

8

7

led. 1

do.

led. 1

do.

led. 5

209 Bucur
Praeda

led. 1

do.

led. 1

do.
127 M ichael
Copony

3

Kosztandin Gyeorgie
do.

19

a

N.

1

led. 5
led. 3

1

do.

1

·Radul Redoiul
Johann Roth 9

led. 4
2

100 Johann
Beer sen.

6

1

1

1

8

1

2

1

1

do.

do.

2

104 Johann

led. 1

102 Ludvig
Camp

Groszdiac

led 5

5

1

2

1

1

1

1
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do.
10 Joh.aml
Urblin sen.

LISTA REFUGIAŢILOR DIN TARA ROMANEASCA IN DISTRICTUL BRAŞOV

2

1

Mihailatye Gyeorgyiu
u. Mutter
Handelsmann

25

26

27
28

29
30
311

32
33
34
35

36

37
38
39
40

41
20

-

3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
\
1
1
1
1

Joantyie Altelogu
Handelsmann
Kosztandin Ioan

1
l
1
l
1
1
1
l
l
1
1
1

do.

led. 2

9
6

Dumitru Theochier
do.

3

Thoma Vladissalovits
do.

7

H . Szeodoszie
Protopop

9

do.

V. Szisterika al. Din

Hadjle Gyeorgie
Hand elsmann
Georgyie
Ekonomovits

do.

Apostol do.

do.
Fr. Dicka al
Kosztandin
Helena Koszta.ndin

Juon Asztafiru
Han delsmann

Diamandit Panajot
do.
Vasile do.

do.
Gyeorgie Wiszag
u . Mutter

do .

Hadjie Gyeorgie
Szirb

do.

CUMIDAVA

1

l
l

!

' 1

5

4

led. 4

5
6

2

4

110
2
led. 3

3

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

5

6

1

1

- - - 3

2

2

1

3

6

2

1
1
1

1

1
2

1
1

!

3

1
1
1

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

1

1
1
1

2
1

1
1

1

1
1
2
l

l

385

1
1

1

1

1

3
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8

do.

1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1

do.

99 Martin
Becker
a o.

1 Petrus
Bartesch
Sebabel

254 Thomas

6 Michael Bosch

Juon Schuttul

66 Martin Preidt

53 Vid . GeorgU
Bluess
66 Martin Preidt
sen.
do.

100 Johan Baer
b.
Bucur Măţcoiu

do.

do.

52 Georg Roth

GEORGETA PENELEA şi TITUS N. HAŞDEU
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l

2

42

Thodor Szirb

43

Andre Kroitoc u.
Mutter
Handelsmann

44

Kentsu Koszt.endin
u. Mutter
do.

do.

415

l

Paraszkivu Kostandin
do.

l
l
l
!
l
1

46

Christof do.

47

Kosztandin Manollye
do.,

do.

48

Juon Manollye

49

Ştefan Me.nollye

510

1

do.

do.
Helena do.

s

7

2

1

7

3

1

Ied. 1

Vid. Szoltana

3

53

Gyeorgyie Kotsch
Handelsmann

5

55

Boszan Szimilanovits
Schuster

56

Nyienye Dukovits

57

Petre Riszte
Handelsmann

do.

1

1
1
1

1

-

11 Vid. Johanny
Klein

1

€5 Vid. Thomas
Heinrich

1

1

116 Sim.

Servatius jun.
do.

1
1-1

1

1

do.

-

1

-

2

do.

Sebabel

98 Thomas

4

1

do.

do.

3

5

6

32 Vid. Vallent.
Schabel

1

led. 1

4

do.

1

do.

Ied. 3

'led. 1

B

do.

led. 1

52

Manollye

3

8

Jonatje Koszta
Hadjii
Handelsme.nn

Kosztand:ion Hadjie

7

5

1

4

51

54

4

2

do.

1

17 Slm.
Servati.us sen.

2

do.

led. 1

do.
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1

2

1

58

Ilie Tonsch

59

Tenaszie Angyel

60

Christodor Ziszu

61

Vellye Ziszu
Handelsmann

62

Gyeorgye Duckuleszku u. 2 Weiber
do.

do.

do.

do.

63

Dia.mandrit Draxdo.
senty

64

Joha.n Ziegler u.
do.
3 Weiber

1

Summa

Anmerkung :

l
l
1

1
1

3

led. 1

'

6

led. 1

5

2

3

1

1

1

1
1
1
l

6

7

8
do.

do.

106 Michael

Tittes jun.

HJ6 Michael
Tittes jun.

9

-

3

6

2

2

9

2

1

2

253

53

48

27

2

2

Opre Vlederân

Georg
Casper
Scherbân Matbe

24

In der Rubrique ,.Summarische Anmhl" sind a.uch die Weiber der Farnilienvăter
enthalten. so wie auch deren etWIBilnigen Miitter. Jene Familienvăter aba-.
die
keine Weiber haben sind mit 1. (ledig) bezeichnet. Folglich erscheinen in dieser

Rubrique alle Seelen der Fremdlingen.
Sig : Wolkendorf den 19-t July 1821 .
Johan Schabel Hann

Mich. Welther m.p_ Jun. Orts Notar

VERZEICHNISS
der im Konlg. Freyen Markt Zeyden befindllcben Fremdlingf':D und .Bojaren.

Nro.

Namen und Cbarakter des Familien Vaters

--- --

1

1

20°

Summar!scbe
Anzabl
der bey
ibm be:findllcben
Seelen

2

3

Costandin Dimitriu,
ein Handelsmann u
dessen Eheweib

3

Wlev!el bievon seiner
Klnder

Wievlel blevon selner
Dlenerscbaft

miinn- weib·
l!cb
l!cb

mann- weiblicb
J.icb

--- -- --- ---

t

5

6

7

-

-

1

-
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Nro. des Hauses
u. Namen des
Hauswirtben bey
welchem die
Fremdl!nge
wobnen

8
Nro. 231 Johann
Neudorfer
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2

3

2

Slugeru Gyărgie
Baldovin, Bojar
u. dessen Eheweib

9

3

VotaU Radulesko
Bojâr u. dessen
Eheweib

1

1

Szârtrăru Dinnka
Vorovân

5

-1-

-

-

4

4

-

-

1-1

3

Zeyden, den 20-ten July 1821

1

8

6

7

7

-

Nro 232 Thomas Roth

-

-

Nro. 402 Martin Reimer

1

1-1

Nro. 503 Vid.
Andras Praidt

Petrus Hiill Richter
Petrus Miill Hon
Thomas Roth Not.

VERZEICHNISS

Derer ion dle konlg. Freye Krost. Dlstr. Gemelnde Helsdorf elngelangten
Fremdlinge

Post.
Nro.

1

Namen und Charakter des Famil!en Vaters

Bojar Szerrie
Weritsan

Summar!sche
Anzahl
der bey
!hm befindllchen
Seelen

G

Wiev!el h!evon seiner
Kinder

W!ev!el h!evon selner
Dlenerschaft

mann- weibUch
lich

mann- weiblich
Uch

1

2

1

1

2

-

Nro. und Namen
des Hauswirthen
bey welchem die
Fremdlinge wohnen

in He!dsdorf in
der
Hintergasse
zum Hauswirthen Michael u.
Thoman
Nicolaus
Nro. 213

Obige Leute sind noch am 21-t d.M. von Kronstadt nach Heldsdorf gekommen,
haben sich aber nur am 23-t d.M. bey dem Gefertigten angemeldet, woran dann
Einem Loblichen Magistrat die gehorige Anzeige in vollkommenster Achtung zu
machen nicht ermangeln.
Sig. Heldsdorf, am 24-ten July 1821
Die Beamten
durch
Barthol . Miess m.p.
Notar
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'VERZEICHNISS

Der im Markt Marienburg unterm 20-ten Julil befindllchen Fremdlinge un d
BoJaren

Namen und Charakter des FamiJien-Vaters

1

Aenâstassiottu
Stit

2

Hadschu Gyorge
Silber Arbeiter

summarlsche
Anzahl
der bey
ihm beflndllchen
Seelen

Wievlel hievon selner
Kinder

Wlevlel hievon selner
Dlenerschaft

mann·
llch

weibllch

mann·
llcb

1

1

l

6

l

Namen des Hauswlrthen u. nro, des
Hauses worin selbe
wohnen

weibllch

Syorge Gyerman Nro. 108

2

do

3

Futtatgi
Handelsmann

4

4

Dumitru Janovits

5

'1

1

2

1

1

Nyagu Greko
Nro. 117
Aron Schydoff
Nro. 125

Welch gegenuartiges Verzeichniss somit gehorsamst zu unterlegen die Ehre haben.
Sig. Marienburg d. 20 Julii 1821

unterhlinigste Diener
Das Marienburger Amt
Durch Andr. Gollner m. pr.

VERZEICHNISS

Aller im ktinig. freyen Dorle Nussbacb slcb befindllcben Fremdllnge uad BoJarea.
Laut Magistratual Befebl vom !8-ten July 1821

Namen und Charakter des Familien Vaters

l

Juon Pope
ein walachischer
Geistlicher

Summarische
Anzahl
der bey
ihm beflndllchen
Seelen

4

Wieviel hievon seiner
Klnder

Wlevlel hievon selner
Dlenerschaft

mănn· weiblich
Uch

mănn- weibllch
llch

l

1

-

1

-

Namen des Hauswirth u Nummer de!
Hauses worinen
selblge wohnen

-

Sig. Nussbach den 21-ten July 1 821
Die Beamten durch
Michael Leonhardt m.p. Notar
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Jakob KrE'tzul
Nro. 3
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VEBZEICHNJSS
Der im K.F. Orte Brenndorf befi.ndllcben Fremdl.i.nce
Summarische
Anzahl
der bey
ihm beflndlichen
Seelen

Namen und Charakter des FamiHen Vaters

Wleviel hievon seiner
Kinder

Wleviel hlevon seiner
Dienerschaft

mănn· welblich
llcb

mann· weibllch
llch

l

l

ausser

Andreas Salmen
ein Wagner Meister

Sub Nro. 185
- bevm
Joh. Schuster

ihm
nur

sein
Weib

Sig. Brenndorf den 20 Juli 1821

{

Nro. und Namen
des Hauswirthen
bey welchen die
Fremdlinge wohnen

Johann Sallmen Hann

Andr . Stamm
Ancir. Stamm
Georg Klein

Geschwornen

VERZEICHNISS
ueber dle lm Konig. Freyen 1 Dorf Petersburg beflndllchen Fremdllnge

Namen und Charakter des Famlllen ·Vaters

J.

Stefan Sztanâszi <t0
J. al t. Kaufmann
aus Jani na

Summarlsche
Anzahl
der bey
lhm beflndllchen
Seelen

2

Wleviel hievon selner
Kinder

Wlevlel hievon seiner
Dienerschaft

minn- welba,tch
llch

mănn ·
Uch

:1

---

ji

Jenăt·

2

13 Jah
re

•

---

5

---

weibllch

Nro. und Namen
des Hauswlrthen
bey welchen dle
Fremdlinge wohnen

&

7

I rim ie K rang e
Nro. Dom. 215

Pannu Angyel

5'{) J. alt

Kaufmann aus
Janina

do.

Chriszto Karabas
45 J alt
Kaufmann aus
Janina

do.

Vaszilie J uon
36 J. alt Kaufmann
aus Janina

Petru Burszan
Nro. Dom. 26
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Anmerkungen
---

•
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5

3

1

1

8

1

6

Anasztaszi Pălntazi
25 J alt Kaufmann
oos ianina

do.

Chriszto Anasztafir.
24 J. alt, Kaufm. aus
Janina

do.

PoUchron Szterie 20
J. alt, Kaufmann
aus Janina

311

do.

1

Bum ma

der Seel en
mit
Einschuss
der
Familien Văter

1

9

Vorstehende Jndividuen sind nach und nach in Petersburg angelangt, mit einem
Zeugniss aus Ober Ti:im6s und erklăren dass sie sich in der Wallachey mit verschie
denen Handelsangelegenheiten beschăftiget hătten, aber wegen der ausgebrochenen
Unruhen nicht in ihr Geburst Ort zuriick kehren konnen.
Sig. Petersberg den 29-ten July 182 1 .
Die Beamthen durch
Martin m.p. Notar

VERZEICHNISS
der im K. Fr. dori Honigberl befiadrichen Fremdlinge und Bojaren

Namen und Cbarakter des Familien Vaters

1
Gyka General
Triandaphilu
Dimitru
Constandin u.
Mih8ly
Kapitan Koszta
Jani u. Nitze
Dumitratyi
Aposztol
Jan i
Vid. Tyaszne
Sztemat

Sumnrarische
Anzabl
der beY
ibm befindllcben
Seelen

2

6
3
3

2

6

2

5

8
.3
6

8

Wieviel bievon seiner
Kinder

mann·
lich

l

weiblich

-3-�-,-

Wieviel bievon seiner
Dienerschaft

mannlieh

5

weiblich

6

---

---

2

1
1

-

-

-

-

-

-

�

2

-

-

-

-

-

-

-

-

1
1

-

2

2

2
-

2

1
1

-

2

l

-

·1

-

-

-

2

2

1
1

1

2
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Nro und Narnen
des Hauswirthen
bey welcbem .ile
Fremdllnge
wohnen

7

Vasz Nan
do .
Vasz. Tike
Vasz; Nan
Juon Th6dor
do.
Andre Nan
Nek. Vlad
Nitze Nan
Nek. Vlad
J uon Kerszte

GEORGETA PENELEA şi TITUS N. HAŞDEU
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2

3

-- --

--

4

Panajot
Koszta, Vaszille
u. Nikola
Sztan Poszteni
Petratji Kondikar
Posztelnik Jenatje
Nikolaj Poszteni
Nikola
Nikolaj Petropopp
B6nik
Mihallatji u Babe

6
3

4

2
2
1

1

19

)

----

---

2
1
'1

2

Hon igberg d. 23 Juli 1821
Petrus Kimp

1

3

1103

Summa

1

6

1

2

8
3
11()
8
4
4
2

5

7

1

Gy. Sztantsul
Avr. Korbul
Jos. Boltres
do.
do.
Mart. Gadsul
Uk.
Sz. Popister
do.
do.

2
1
1

Hann

Martin Hedvig
Johann Gulsch
Georg Zerbes
Steph. Horvat

Geschworne

Notar

VERZEICHNISS

Der lm Markt fl'artlau beflndlicben FrerndJinge

Namen und Charakter des FamlJien Vaters

1
Const. Petresku
Handelsmann
Scarlat Petresku
Steph. Makave
Dumit. Makave
Kepitan Sztiele
Niculaj Logofet
Sztan Mathe
Petre Pogasche
Petre Const.
Petre Juon
Mihalv Dumitru
Vassilli Gorgy

Summarische
Anzahl
der bey
ihm befindllchen
Seelen

2
6

11

13

3
6
4
6
6

.5
2
6

9

Wlevlel hlevon selner
Klnder

Wlevlel hlevon seine
Dlenerschaft

welb- mllnn- welbllch
lich
llch

--- -- --minnI!Ch

3

'

- - - 2

1

3

l
1

2

1

2
3

Namen des Hausvaters u. Nro.
des Hauses,
wor1n selben
wohnen

4

3

1

2
4

1
2

5

6

1
2
2

2
2

--1
1

1

-3

1
1

2

'1
'1
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7

{

Vid Oltat Tuskul etz
Lassar Massere
Dumitru Dogar
Vid. al D . Stiele
Thod. Urss
Nic. Massere
Juon Marike
Joh. Lassel nr.

61
do.
do.
Joh. Kaufnes
nr. 327

LISTA REFUGIAŢILOR DIN ŢARA ROMANEASCA IN DISTRICTUL BRAŞOV

2

1

Niculaj Vredon

5

3

'

5

-

-

2

-

-

-

-

6

-

-

1
2

3

8
3
3

-

3

1
1

2
..
.

5
1
4

-

l

-

-

-

8

2

Juon Posstelnik
Gyorge Demian
Szluseru Anasstassi
Klutseru Manole

9
9
8
8

Kluseru Const.
Visstoru Sztojân
Nicolo Issmatakov
Mihaly Mokes
Stephan
Poppa Pitaru
Handelsmann•
Dumit. Makave
Georg Petrovitsch
Gyeorgye Jâku
Const. Niculaj
Handelsmann

4

4
112

• Hurmuzaki. . . doc.

2

1

1

8
2

1

-

-

Johann Kossta
Margarit Jovitze
Thanassi Jovitze

2

2

-

4
8

1

-

-

Pavel Gyorg
Juon Constandin

1

-

2
3
2
2
-

1
2

-

1
3

1

2

-

1

-

-

1

-

1

-

-

l

1

-

l

-

-

-

1

1
3

-

-

-

2

1

1

-

3
3
1
2
-

-

2

-

3

-

-

l

1

1

-·

1
2
-

1

l

-

1

2

-

-

-

l

-

1

-

5
5

-

1

-

-

4
2
2

8

'1

5

-

7

1

1

1

2

IlO

6

1

-

l

4

3

Gligore Juon

l

3

Juon Gligor
Demeter Dalamanga
Jenatje Szinsson

Diniku
Anton Vistoru

l

-

6
1

Man6le Alexo
Anasstassi Juon

6

-

Magardits Ja:cob
Jacob Mircor

Szlugeru Petratje
Handelsmann
Poppa Const.
Juonitze Aftzu
Handelsmann
Dumit. Poklan
Vid. lui Szaftu
:Aleku Szlenitsanu

1

12

-

-

5

1
1
3

1

313

1

-

1

1

-

-

2

-

167
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59
Job . Schmidt
do.
do.

nr

nr.

58

J o. Teutsche
Georg Markely
nr. 497
Vod, Joh.
Kirschner
Mih. Kaufmes
nr. 382
do.
do.
do.
do.
P. Sander
nr . 489
do.
Joh. Schuster
nr. 491
do.
M. Kurz nr. 669
do.
nr. 667
Mart. Zerbes
J. Teutsch nr. 21
J . Schmidt nr. 60
P. Honigberger
nr. 57
do.
J. Schuster nr. 51
P. Schiel nr. 54{)
do.
Dumit. Dogar
do.
P. Kentz nr. 153
J. Kloos nr . 37
Joh. Plontsch
nr. 27
nr. 542
J. Junesch
Mart. Blusch
nr. 664
do.
Michaly Jânos
nr. 38
Joh. Teutsch
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2

1

Juon Bal<idscha
George Trci.nd!ifir

-

1

5
4

Hadsidim
Kiriak Csous
Stergie Koulou

10
4
�..o

Mathe Pitar
Bukovnik Gyorgy
Vaszille Posstelnik

4
6
,L1

3

-

-

1

2

1
2
1

-

-

1

2
2
2

5

-

-

-

2

-

1

1
-

-

1

1

1

1
1
1

1

1
1
4

4

1
1

-

l

1
.1
1

-

3

-

-

1
1

-

1
1
1
1

-

2
1

-

3

1

-

-

-

-

1•0

3

4

1

8

3

2

1

3

-

-

-

1

1

-

1

2

3

1

-

1

1

Opre Kepitan

Zaha.rie Dima

-

-

Dumit. Mihli.Iy

'5

Illinke
ein russisches
Ober-Lieutenandt

6

1

12

3

Summa
Tartlau den 20 ten July 1821
Johan Abraham

-

5
1
3

1
2
2
1
1

2
2
8

Scht. EftLne

2

2

-

4
12

-

-

-

6
6
5

6

-

-

'6

5

-

1
3

9
5
3
4
7
6

Jene Garagun
Sztan Mathe
Vaszille Mimme
Dima Georgio
Adsi Szimion
Petre Const
Thod. Magasseru
Dumitru Ondon
Adschi Nikole
Petriko Adschi
Kirie Natji
Bukolu Sanfir
Poppa Dionisuis
Jany Koszta
Nicola Const.

4

-

1
7

-

-

5

1 1 1 1 1
90

91

71

69

Richter

Mart. Schmidt

Hann

Johann Tiirk

Wortmann
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7
nr. 34
Sht. Gokesch
J. Kaul nr. 47
nr. 51,'j2
Ma:rc. Thois
P. Thois nr. 562
do.
nr. 666
G. Schmidt
G. Lassel nr. 563
G. Zeides nr. 564
nr. '5137
M. Donath
J. Bieltz nr. 561
do.
J. Lassel nr. 44
J Teutsch nr. 26
J Teutsch nr. 688
do.
J. Lox nr. 5'712
J. Zerbes nr. 556
do.
do.
G. Simits nr. 587
Dragomir Miretz
Sztân Roschke
G. Thies nr. 571
nr. 566
G. Teutsch
nr S.JO
G. · Klunpiter
George
B6Iâskutze
nr. 565
John. Abraham
nr.

565

Joh. Abmham
Mich. Turk
nr. 527
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VERZEICHNISS
neber die in den 3 Stadt Possessionen Bâtsfalu, Tiirkăs und Osernatfalu
befindlichen aus der Wallachey emigrirten Jndividuen und zwar in Bâtsfalu.

Namen der HausEigenthiimer

1
3
4
5
2

6

7

8
9

m

1

Gădri Andrâs sen .
do.
Gădri Istvă.n jun.
Lukâts Jânos
Jakab Istvân
Antal Beretzki
Mârton
Latzko Jstvân
Bortsa MihalY
Lorintz Istvân sen.
Tot Pâ! Jânos

11

Juon Puretsa sen.
Juon Puretsa jun.

12

Gyorgye Go�

13
14
15
16
17

Tot Pâl Jănos
Tot Pâl Istvăn
Simon Janosne
Miheile Vojkuletz
Vaszi Burduloj

18
19

Gyorgye Puretsa
Sztăn Turku
Gyorgye Brezan

21
22
23

Dumitru LtHoi
Juon Irimie
do .

24

do.
Kosztandin
Moldovăne
do.
Jene Argeszale

w

215

26
27

28
29

30
li

32

Juon Batsu
Juon Borza
Dumitru Purtsellu
Juon Mihu
Anna. Kretzoju

Namen des
Emigranten

Verheyrathet

2

3

Neculaj !van
Gyărgye
Molendro
Gyorgye NedtH
Boli bas Muszka
Vatafu Tâ.nâszi
Szpiratyi
Kutzerida
Posztelnike
Juonitz
Petre Zotivits
Dinu Izvâ.s
Pănâid KosztJa
Koka
Vaszile Graeku
Posztelniku
Juonitze
Jlliana u.
Toderitza
Todora
Manolatyi Kuluo
Atysztafi
Tyriak Todor
J6rdan Rusz
Tanâszi
Beletsanu
Sztansu Begeszir
Gyorgye Jvân
Anasztaszi
Nekulaj
Panu Rumunisza
Hadsu Nekulaj
Mihaly Szin
Miku
Juonitze Şerban
Gyorgye Oltjâ.nu
Negof Flesâ.ru
Angyel
Petrovits
Petru Pope
Todor Borgyelu
Angyel Pokolnik
Dumitru Asdjiu
Kosztandin Mate

1

1

:}
1

1
1
1

Mănn- weibllche
llche
llche
Kin- Dien3t- Dienstbolhen bolhen
der

Mann- Weib&iche
Kinder

--- --- -- --'
. 6
.,
5
1

1
1
1
1
-

-

1
3
1

1

1
2

1

1

'1

1

-

..

-

1

1

1
1

1

2

1
1

2
3
2

-

1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1

1

1
2

1
-

-

2
4
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1

1

1
11
1
1

1

tl.

l
1
1

2

1
3

3
2

-

1
1

2

1

1
2

1
3

4

1

1
1

2

3

1

-

1

1
1

-

3

·1

3

2

2

2

-

1
3

2

3
-

-

-

1

-

1

1
1
2

1

1
1
1
3
3

GEORGETA PENELEA ş1 TITUS N. HAŞDEU

316

2

1
33
34

35

. 36
37
38
39
41:)
41
42
43

+4
45
46
47

48

49

50

·51

52

53

54

55

56

57

Majna Czirane
Gyorgye Koszta
Juon Szanchir
Ştefan Burg
Radu Janul
do.
do.
Juon Kresztotsa'
Juon Koszta
do.
David Batsu
Radu Reutz
Dregan Buliga
Popa Atyim
Gyorgye Muttu sen.
Flora Bruttu
Bukur Kresztotsa
Gyorgye Opra
Juon Treisztar
j un.
Gyorgye Fulga
Sztan Fulga
do.
Radu Ketske
Gyorgye Popa

58

Millu Reutz
Gyorgye Szamor

59

Radu Bentoju

60
61

62
64
65
63

66

67

68
69
70

'Ra du Volkenan
Petru Muntjane
Gyorgye Buksa
Vaszi Bihaly
Juon Csenussa
Vaszi Muntjan
Radu Durane

do.
Vaszi Bonku
Sztan Popa
Radu Koszta

7l
72

Gyerko Istvan
Juon Reutz

73

Juon. Muntjan

Juon Bonitz
Logofetu Radu
Juonitze Jorga
Hadsu Jovan
Juonitze Fata
Jordatje Fota
Jnatyl Fota
Nekulaj Proccop
Hadsu Janko
Tanasze Getzu
Juon Boske
Radu Pol ifrom
Nekulaj Logofet
Mihelatyi Vetafu
Gyorgye Todor
Balitze u.
Nekulina
Antoni Jani
Juon Petre
Illie Radu
Stefan Kriszte
Vaszile Tilu
Tanaszi Kamber
Nekula Pents
Jordatyi
Nekula
Ezvita Maria
Sztavru
Szleven itz
Mihelatyi
Kreszte
Jvan Angyelits
Mojszi din
Kimpinitze
Piru, Ziszu
Szpiru
Dumitru Ensot
Spiru Terio
Tnfon
Szenpitre
Nekulaj
Kavafu
Jentsu Bekanu
Gyorgye Stif
Szerdyie Veritsan
Gyorgyc
Csolak
Kokon Alexi
Parinte
Liszpezan
Radu Pantazi

3
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1

-

1

-

6

'
-

1

-

-

1
1

-

2

-

2
3
2

5
2
1

-

2
1
2
1

-

1

-

1

-

2
2

-

4

1

5

-

-

-

1
1
1
1

2
1
1
1

3

1

-

2

2

2

2

2

2

-

-

-

1
1
1

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

2

2
3
1

-

-

-

1

7

1

2

2
1
2

-

1

-

-

1
1
1
3
2

2

-

1
1

2

1
1
1
1

-

�

1

-

3

-

-

1

1

-

-

1

1
1

2

1

1
-

-

1

1
1
1

'

-

-

1

2

-

-

-

2

-

-

2

-

-

3

1

-

1

1

-

1

2

3

-

3

2

-

-

-

-

3
6

1
3

-

-

-

-

[
2
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2

1
74
7,5

Radu Szăszu
Rădu Ketske sen .

76
77

Gyorgye Sztroja
Szvetje Straja

78
79

Bukur Goga
Gyorgye Turku

80

Paszku Buzat

81

Toma Reutz

82

Dumitru Bivol

84

Vaszi Lupăn sen.
Juon Treisztăr sen.

83

85

do.

86

Vaszi Lupăn jun.

88

Dragomir Csopala
Nyagul Sustakne
Millu Csopolane

87

89

90
91

Jllie Br6na
Gotza Janos

92

Jonăs Mihaly

93
94

Bartos Jstvan
Godri Poki Andras

95

Kope Andrâs sen.

96

Huszar Andras

97

Giro Szasz Mihâly

98

Jstok Jânos

99

do.

Kosztăndin
Dumitru

Gyorgye Alexi

Todor Zaplăn
Pokovniku
Jnatyi
Utza Jefrani
Szeldaru
Anasztaszi
Visztier
Barbu
Gyorgye
Boneszku
Kosztăndin
Banu
Pana Bogaszilu
Angyel
Kosztandin
Dotyin Gyorgyiu
Nekulaj
Gyoreszku
Todor Dumitru
Vatafu Jnătyi
Vojku
Posztibriku
Miru Jllinka
Antimiru Dumitru
Szkarlat
Szudikaten
Juon Szkarlat
Poszttelniku
Juonitze
Gyorgye
Piszkupieszku

3

4

1

5
2
5

1

-

317

li
1

-

1

9
1

7

2
1

2
2
1

2
1

2
2

1

-

-

-

1

-

-

-

2

-

-

3

4

1

6

-

·1

2

1

1

.1

-

3

1

-

-

•1

1
3

4
2

1

3

-

1

1

1

2

-

-

5
3
1

-

1
1
1

2
1

1
1
1

-

1

2
2
.1
1

-

2

2

-

-

-

-

-

1

-

-

2

1

1

1

1

1

-

-

1

-

1

1

1

1

1

-

1

1

-

1

-

1

-

1

-

2

2

2

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

3

2

1

3

-

-

-

-

-

-

Jemandi

100
101

Kope Janos
do.

102

Jakab Andor Janos

103
104

Sipos Janos
Bâlint Gyorgy

Kootsi
To n itze
T6rnavit
Andre
Tyirkovits
Pokovnik
Gligor
Gyorgye Dona
Manolatyi
Kotsol
Koszta
Graecu
Koszta Graecu
Pantsu Veliku

Summa

W7

1
1
1
1
1
1

78

3
6

127
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1

-

117

-

-

-

-

-

2

77

123

318
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2

5

6

'1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

3

-

-

2

-

-

-

6

3

1

1

3

1

1

-

1

1
1

1

1

-

3

Jn Tiirktis

1

Janos Istvan

2

Rakotzi Gytirgy

3

Jonăs Gytirgy

4

Szasz Gytirgyne

5

Gyerko Andras

6

Bortsa Istvan

7

do.

8
9

Serban Muntjan
Gyorgye Vaska

10
H

Tanaszi Moldovă.n

il2

do.
Petru Petco

13
J4

do.
Miku Motzoj

J.5

Sztojka Popane

16

Vaszi Szulika

17

Sztan Brezan

18

Juon :K,resztotsa

19
20

Juon Ketsula
Juon Pantza

2tl
22

2.3

Vaszi Latsa
Radu SzulLa
Din IPantzane

24

do.

25
26

Din Szâszu
Kosztandin Pântzu

27
28

do.
Radu Kresztolovan

29

do.

30

Pop a Vaszilli

Mihaly
Tramanzi
Utza Gisvenoeye
Gytirgye
Mikitoftso
Vledika
Lavrandie
Koszta Matyim
Jovits
Mihaly Sziasz
Sztoika
Nekulaj
Zugrav
Karabet Selar
l..ogofetu Sztan
de Latzko
Jovito
Kosztandin
Nitzu Diaku
Szukeru
Szkerlat
Nitze
Keleneszku
Szlutserasza
Marku
Stefan
Medelnitsel
Juonitze
Szultseru
Pokovniku
Mihelatyi
Tyiriak Borberu
Sztolniku
NekuLaj
Dumitratyi Figa
Sztan
Piszkuleszku
Vaszille
Kriszto
Kosztandin
Marsinan
Sztân Angyell
Radu Biszetru
Vatafu
Maria Plopanka
Szulseru
Dumitrasku
Dinu
Dietsesku
Kosztandin
Gretsesku

1

'1

3

1

1

-

-

-

2

-

1
1

2
1
3
'1

1

1
11

-

1

-

-

4

2

-

1

1

-

-

1

2

1

2

2

-

-

1

1

1

-

1

-

3

1

-

1

1

-

1

-

'1

l

-

-

1

1

-

1

-

-

-

1
1

4
1

4
1

1

1

4

1

1

1

1

-

6

1

1
1

2
3

-

-

3

-

-

-

-

-

2

1

1

1

-

2

1

2

1

-

2

1

1

1

1

1
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2
31

32

de.

33

Stefan DB.szkal
Gyorgye Paszku

34

do.

35

do.

36

Radu Koszitor
Vlad Pantzu
Vaszi Pantzane

38

"$7

39

Juon Csimpoake

40

do

41
42

Dumitru Csimpoake
Millu Muntjane

4t

do.
Millu Kresztatsa

43

415
46

.

Din Kresz.totsa

do.

47
48

do.
do.

50

Gyorgye Puretsel

1511

Dumitru Zsaljâne

5t2

GyOr-�ye Pu.retsel

53

Pavel Daszkalne

54
1515

Petku Kasztandin
Gyărgye Zsalja

·5()

Radu Butangne

:57

do.

158

do.

·519

Nyagul Mirkan

60

61

Juon Saitan
Dumitru Saitan

62

Dumitru Szullika

49

do.

Vist�u Gyorgye
Panda
Kultserasza
Kepitany

3

t

1

2

-

Dregits

1

Kepitany
Sztantsu
Kepitany
Gyărgye
Janko Sesenaju
Kepitany RisiB
Durnitratyi
Grossu
Aleku al
Szinjân
Nekulaj el
Szinjân
Juon Pana
Sztoika al
Petru
Zaharie Janu
Dumitru

1

Sojenu

Adam Zugrav
Aposztol
Sztroj a
Dumitru Csoka
Gyorgye
Nitzora
Szteria U sta
Mihelatyi
Popeszku
Vaszilli
Hadsu
Angelatyi
Hodsa
Atyim
Karalat
Hadsu Kâralât
Gyorgye
Kornana
Pitaru
Graetsânn
Jllinka al
Sztân
Pokofuiku
Gyărgye
Manolaţvi

Ale�andru

Todor Kutsu
Alexandru
Nekuleszku
Vaszille
Dsambas

1

1
-

319

5

2

-

6

7

1

-

-

-

2

1

2

1

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

1

'1

1

-

-

-

-

-

-

1

3

1

1

-

1

1
1

il

-

1

1

-

1

-

1

1

-

1

1

2

2

1

-

2
3

1

1

3

-

-

2

2

1

2

1

1

3

-

1
1

2

1
3

1

l

l
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1

2

-

-

3

-

3

-

1

1

1

2

3

2

1

-

1

-

-

-

2
2

-

-

-

1
1

2

'1

-

-

-

'1

-

-

-

1

-

-

-

-

2

2

-

1

-

1

1

3

2

1

1
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2
63
64
65
66

do.

Gyorgye
Dsâmbâs

Juon Angyell
Duku Kosztandlin
do.

Gyorgye Pâruijot
Panajot Gyorgye

67
68

do.
Toma Kosztandine

69

Jllie Angyell
Pokofniku
Mihâly

do.

7<0
711

do.
Bukur Petku

Sztoj ka
Vetesoaje
Mihaly Logofetu
Gyargye

72

73
74

Râdu Brezâne
do.
Juon Kozâk

'n5

Bukur Petku jun.

76
77
78
79
80

Din Mina
Mihâly Berszân
Râdu Daszkâlne
do.
do.

81

Juon Komarnitsân

82
83

Radu Berszane

do.

84

Juon B utâny

85

do.

87
88

Szâsz Andrâs
do.
Kope Istvân

80

89

Mâte Jânos

90

do.

91
92

do .
Antal Mihâline

93

Szâsz Josef

94

Nagy Mâ:rton
Istvăn
Szâsz Gyorgye
Janos
do.

95
96

6

7

1

-

-

-

-

1

1

2
'1

-

2

1

1

1

-

2

-

-

4

-

;1

3

Kosztandin

Gyi:irgye

sen.

5

a

Szeszenan

Logofetu Banike
Logofetu Jâni
Arhimandrit
Vasz i ll e
Jnatyi ,Popi
Nekulaj
S:zlityiz Hâdsid
Hadsi Dj irkos
Jzsâk Szakovits
Hadsi Karâbet

Magardits
Szakovits
Medelnitseru
Aieku
Mânuk Szimâno
Hâdsu Kârâbet
Dam
Pokofniku
G avrill e
Alixanda
Visztersza
Hâdsi Vaszille
Sztâna Szavâla
Gyorgye
Gisvenoju
Sztroja al
Dumitru
Tanaszi al

1
1
1

1
1

-

-

1

3
1

-

-

-

1
1
1
1

1

-

2
2

3

-

-

-

l

-

-

-

3

-

1

2
-

-

1
1

1

-

3
1

1

-

1
1

2

-

-

1
1

1
1
-

3

-

J.
l

-

1

-

1

-

-

1
1

1
3

1
1

4
1

3
l

1

-

-

-

-

1

1

4

1

2

1
3

2
1
-

-

1

-

1

1

-

1

3

1

2

-

-

1

-

-

-

1

1

1
1

1
1

1

Posztelniku
Todoratyi
Givu Antofilogu

-

1
1

1
3

1
3

-

Gyorgye Tănăszi

1

-

1

-

Kosztandin
Tănâszi

1

-

-
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-

Gyărgye
Todor Jllie
Angye ll
Margar:i.t

-

-

1

l

1

1

1

-

l
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2
97

98
ma

99

lOil
100
103

104

Bortsa Veres
Istvan

do.

Marosi Jstvane
Mezei Janos
Mezei Janosne

do.

Tot Pal Istvan

do.

1J05

Maroti Gyorgy

W6

Jaklab Marton

107

do.

.108

Sipos Janosne

1 09

do.

HIO
111

Szăsz Giro
Istvane
Nemet Jânos

1 12

Nemet Janos

1J3

Dumitru Mirkan

1 14

do

1 15
1 16

Laszl6 Jozsefne
Szen Janos

117

Pap Gyorgy Janos

1�8
U9

Radu Szulla Sztyop
Gyorgye Szulla
S2'Jtyop
Jllie Bolundune
do.

120
1211

123

Juon Szăszu
Juon Bantsilla

1i24
125
1216

do.
Toman Oltyan
Juon Paszku

127
128

Dregan Paszku
Kosztandin
Paszku
Gyorgye Bungga
Juon Szulla
Sztyop

122

129
130

21

-

CUMIDAVA

Gligori
Kosokaru
Gavrilla
Givantsa
Miheille Podă:ru
Gyorgye Szirbu
Jantsu Roman
Nekulaj Majoru
Logofetu
Manolatyi
Petru Bekanu
Gyorgye
Gyorgyu
Dumitru
Analnoszru
Tanaszi
AnaLnoszru
Bontsu
Plojestyălnu
Nekulaj
PlojestyăJn
Sztantsu
Szin.doni
Moisil al
Vojkului
Tanăszi al
Sztăntsului
Anton
Armangyu
Trandafiru
Juonitz
Pan.ajot Koltseru
Jnatyi
Szinagyitu
Gyorgye
Bogasziaru
Agop Meteszar
Mihaly al Tudor
Dinu Kupetzu

Ma da

Povernojale
Rusze Dumitru
Gl1gori
Argimandriţu
Feaklif Ekliszar
Toma Pakisz
Popa Kriszo
EkHszar
Metătyi Mâri.n
Szota Rova
Jnatyi Juon
Nyszka Gyorgye

321

5

8

7

1

2

2

-

-

1
1

2
1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

l
3

-

-

-

-

1
1

1
1

2
3

1

-

-

-

1

1

-

2

-

1

-

-

2

-

1

1

-

-

-

4

-

-

1

1

1

-

1

1

3

3

1

1

1

4

3

1

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

l

1

2

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

2

-

-

-

1

2

-

-

2

1
1

1
1
1
1

1

1

2

2

1

1

1

3

2

1

1

-

-

-

-

4

1
2

1

1
1

-

1
1

l
1

-

3
2
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l

131

(:lo.

132

do.

133
134

2

do.
Radu Paszku sen.

1 35

N ekulaj Ketsula

136
1'37

Radu Paszku jun .
Vaszi Fulgane

138

Radu

Szaszu

139

Gyorgye Popa

14'0

Juon Vledojne

141

Bukur Janul

142
H3

Sztan Bivol
Petku Mirkăn

144
145
147

Juon Mirkane
do.
do.
Nyagui Voda

1 48

Komsa Ursz

146

Lamba al
Andre
Zsoitza al
Gyargye
Gyorgye Jă.n.i
Szimion
Nenovit;
Tinkia
Pokofn itsaska
Mihaille Szimite
Vaszille
Anasztasziu
Kosztandin
Pokofnik
Koltseru
Dumitragii
Gligori
Hadsitonku
Kepitâny
Dumitratyi
Gligori Uceszku
Nekulaj
Jordetjoiu
Jamandi Pope
Kreszte Tudor
Sztan Adam
Petratyi
Pokofniku
Nitzu
Sztojeneszku

Summa

3

'

5

-

-

2

6

7
-

-

l

-

-

1

-

-

-

l

-

-

-

-

1

1

2

5

l

l

-

1
1

1

l

2

1

l
-

-

l
1

1

-

-

-

2

3

1
-

1
2

1

2

-

-

-

-

1

2

2

1

1

1

-

2

1

3

138

126

148

97

109

1
1

125

Jn Csernatfalu

Samuel

1

Pap

2

do.

3

David Janos

4

Nitze Toma

5

6

Antâl Jânos
Mihâly Boblakne
Sztojka Boblak
do.

9

Vlad Oltyân
Juon Persojâs
Radu Persoj

7
8

10
11

Todor
Kosztandin
Barbu Szin
Petku
Viszteru
Kosztandin
Mate
Mustyelanu
Partinia Prme
Cser Dumitrătyi
Krisz Todor
Gyorgye
Pokofniku
Jnâtyi Todor
Anăsztâszie
Kosztăndin Popa

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

l

1

1

1

1
1
1
1

1
1

-

-

-

-

-

2

2

1
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2

12

Juon Vojku Tomosoj

13

Opra Cz irka
do.
do.
do.

15

14

16

17

18

19
20

do.
Opra Burdulojne
Radu Peteo

Millu Petco

21

Miheile Kosokar

22

Nekulaj Czirka

23
24

Juon Popia

Todo r Cz irka

26

do.

27
28

Sztan Bleba
Kreszte Muntjăne

31()
31

Radu

33

Jvan Dregan
Sztân Beloj jun.
Farkas Daniel

34

-

Marsincin Puju
Dityiănu Popa
P artinia Popa
Dudu Meteszaru
Dudu Kriszto
M edelnetseru
Szand alatyi
Dâszkalu
Vârdale
Jnatyi Kupetzu
Logo fetu

-

-

Panajot

Logofetu
Mar in etz u

Opra

Klintsne
Belloj
Dumitru Ketsulla

Daszkâlu
Gyorgye
Tanaszi Aleku
Petru
Jspeszeszku
Priteru Dobri
Pokofniku Mate
Pokofniku
Nekul aj
Sztojka Martin
Kepitany Jllie
Stefan

Meteszalne

Summa

1

7

6

-

4

1

1

3

-

1

1

1

-

-

-

2

2

3

3

-

3

1

2

2

�

3

2

4

3

-

3

1

2

-

2

2

l

�

-

-

1

1

1

-

l
1

-

1

1

-

1
1
1

2
l
2

1
l

1

1

1

1
l

-

1
1
j

�

-

11

1 1
-

1

34

Extraxt :

Jn Bâtsfalu befinden sich 629 Seelen
Jn Tilrkos befinden sich 743 do.
Jn Csernatfalu befinden sich 200 do.

In den 3 Dorffern die ganze Summe 1581 Seelen

Sig. Ti.irk6s den 19-ten Juny 1821 .

1

5

-

-

1

Miheille Todor

Bukur Szulâne

32

-

M ihelatyi
Hazaku
Logofet u
M ihela ty i

25

29

Gyorgye

Posztelniku

323

Johann C zirn er m. pria

Daul Provisor

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

-

1
1

l

6

4

1

-

1
2

-

2

�

-

1

1

2
1
2

2

1

-

-

2

-

-

48

35

37

2
-
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VERZEICRNISS
Der in der Stadt Possesslon Hoszufalu befindlichen Fremdllnle

Namen und Charakter des
Familien Vaters

1
2
3
4
5
6
7
8
9

110

11

12

(13

114
15
16

]J7
18

19
.20
2.1
22

23
24

Nikulaj Allion Bujar Verheurathet
Setraru Szpiridon Bujar Verheumthet
Jordatji Logofet Bujar
Verheurathet
Vaszie Dumitratyi Szaptsu
verheurathet
:Aannaj ott Bobarotz grichischer Kaufman ohnverrth.
Nienttsu Nikulaj Bujar
verheurathet.
Sztagy Logofet Bujar
verheurath.
Demtriu ein Kaufman
verheurath.
Sztolnik Szatyiratgy vetaf
verheurathet
SetMru Gligore Bujar
verheurath.
Gyorgye Demetru Kaufman
ohnverrth.
Mate Pokovnik de Potere
verheurath.
Visztir Krisztodor Bujar
verheUMthet
SzatsiMtyi Bujar verheurathet
Kosztandin Vaszir Bujar
verheurath.
Xriste Comis Bujar
verheurathet
Gavrille Szleboszan
Geistlicher ohnverheir.
Dumitru ein Kaufman
ohnverheur.
Juonitze Margaritsan Bujar
ohnverheurathet
Nekodin ein gelstlicher
Witwer
Anaszie Nikulaj grichischer
Kaufmann ohnverheurt.
Visztir Juon Kaufmann
verheurathet
Jakov Logofet Bujar
verheurathet
Pyeszkar ein grichischer
Kaufman ohne Weib

Summarische
Anzahl der bey
ihrn befindUchen Seelen

Wleviel hlevon seine
Klnder
mannlich

1

weiblich

1
1

Vleviel selne Diener-

schaft

mannlich

1

welblich

2

2

-

-

-

1

2

1

2

-

-

1

1

5

-

-

5

-

4

1

-

2

5

1

1

-

1

3

7

-

1

1

5

14

2

2

3

7

7

-

-

3

4

4

-

-

-

7

-

-

4

3

10

3

2

3

!l

2

1
1

1
1

7

-

6

2

3

3
3

4

-

-

4

1

1

3

1

-

1

1

2

-

-

2

-

5

-

-

4

1

12

2

3

3

4

8

2

2

-

4

6

-

-

6

3

1

1

1

6

-

1

4

1

-

-

15
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-
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3

1
25

�
27
28

29
BO

31

32

33

34

35

36

37

38

39

4(1

�
42

43

44

415
46

47
48

49

510

M

Filip Logofet Bujar •
verheU11"8.thet
Dumitratyi Vames Mautner
verheurathet
Szanchie Andre Kaufmann
\Vitwer
Durnitratyi Kosztandin Kaufmann verheurathet
Szora Petzoj Kaufman
verheurathet
Janka Pokovnik Kaufman
verheurathet
Kosztandin Pokovnik Bujar
verheurathet
Sztolniku Pittistanka eine
Witwe
Gyorgy ein Kaufmann
verheurathet
Kosztandin Pokovnik Kaufman
verheurathet
Gyorgye Vetaf Bujar
verheurathet
Dumitru ein Kaufmann
verheurathet
GUgore Pojanu Kaufman
verheurathet
Junitze Treretsan Bujar
verheurathet
Stefan Kontz Postmeister
verheurathet
Niltze Pilldstan Lanclman
verheurathet
Vetaf Mursza Bujar
verheurathet
Koszta ein Bujar
verheurathet
Juonitze Schipa Bujar
verheurathet
Kosztandin ein Bujar
verheurathet
Konsztandin ein Landmann
verheurathet
Barbu ein Landman
verheurt.
Pesztelniku Vlad Bujar
verheurathet
Kapitan Szandu Bujar
Anasztaszi Manuzas
Kaufmann1 Witwer
Logofet Domet Landman
verheurt.
Dumitr Schojan Landmann
verheurathet

t

5

•

-

'11

3

4

4

9

2

1

4

8

3

4

f,3

2

-

-

1

6

1

2

1

2

7

4

1

3

1

2

3

-

-

15

1

3

15

2

1

e

3

1

2

l

-

1

2

-

2

-

1

1

12

1

3

'

2

-

2

2

7

3

-

2

9

5

-

2

-

-

8

-

1

1

5

9

-

2

2

2

2

1

1

2

3

2

1

2

3

1

1

1

z

4

1

1

1

1

-

1

4

2

-

-

1

-

12
,2

-

6

1

3

1

• Uurmuzaki . . . doc. nr. 240
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-

-

-

1

3

3

-

2

-

-

1

1

2

-

1

1

-

1

2

2

-

I

1
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2

1
52
153

154

55

66
57

58
'59
60

61

62

63

64

65

2

Juon Martusike La.ndmann
verheurathet
Lambru Panajott Handelsmann
ohnverrt.
Anasztaszie Popa Handelsmann
verheurt.
Michael Gyorgy Kaufmann
verheurathet
Dumitru Tsolt Kaufmann
verheurathet
Partheno Bredian ein Pfaf
ohnverh.
Viszterie Szemelin Bujor
verheurat
Aposztol Kosztandin
Kaufmann verheurathet
Sztasze Pokovnik Bujar
verheurathet
Viszteru Alleko Bujar
ohnverheurt.
Stefanike Logofet Bujar
verheurathet
Gligore ein Kaufmann
verheurathet
Antoni Posztelniku Kaufmann ·
Witwer
Proszina Schetrerasze Bejarin
Witwe

Summa Sumarum

-

1

3

-

2

3

1

2

3

-

1

1

-

-

1

10

1

3

-

3

1

6

-

1

5

,7

1

1

-

-

1

-

1

6

2

1

2

1

·1

1

6

1

-

1

-

1

2
1

2

-

1

2

-

618

1 11 .

L06

1

1353

-

1

8

2

2

1

-

1

1

"

3

3

-

2

-

-

-

3

5

3

Sig. Hoszuf. am 21 July 182l

Per Petersberger

VERZEICHNISS
der in der Stadt Poseslo� Tattrang beftndlicben Fremdllnge

Namen und
Charakter
des Familien Vaters

1

2
3

Summarlsche
Anzahl der bey
lhm be!indllchen Seelen

. Gligor Dimitri
Bojar
Dumitru Ruszu
do.
Jonitze Collnitsan
csokoj

6
3
3

Wieviel hievon seine
Kinder

1

Vieviel se!ne Dienerschaft

weibllch

mannllch

4

keine

do.

2

do.

1

2

do.

mlinnllch

keine

1

Nummer des Hauses und. Namen
des Hauswirthen
weib- woselbst Fremdlinge wohnen
llch

1

1

keine
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Juon Pojenar
Nro. 175
Radu! Penes
Nro. 1 5 1
!Radul Penes
Nro. 151
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4

5
6

7
8

9
110
H
12
·13

114

15

16

17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28

29
30

2

3

Ballasa Witwe

4

.2

Gy'orgye Pqpe
Avrazn
do.
Zamfira
Cserasanke

4

4

6

2

Ziro Manolle
csokoj
S:lliszu Mihaille
csokoj
Alexi Eftimiu
do .
Angyella Eftimiu
do.
Statye Kavafi
et uxor do.
Koszta Ekonomu
do.

Dumitru Ekonom
Zeozosu Ekonomu
Toli.o Cheschuculujan
Szterie Eftimine
Juon Pope
Gyorgy
Nikulla Zeneozu
Tolio Zeneozu
Tyrvits Cseniolle
Motla Aszam
Tiirke
Mehamet
do .
Dumitru Christe
Griech
Sziszu Bokanu
Griech
Sziszu Protaru
Griech
Dumitru Povarne
do.
Nitze Tovarnesu
do.
Waszile Brutar
do.
Matatyi Pitar
do.

Zamfir Kojokar
do.

Sig. Tattrang d. 20 Jul. 182'1

6
2

do.

do .

keine keine lkeint•
2

il

dlo.

1

i

do.

k.eine k.eine
do.

do.
do.
do.

2
1

keine keine
do.

keine
do.

2
1

1

1

'1

2

4

2

keine

l

do .

do.

keine keim· keinl!

do.
do.
do.
im Wall .
Schulhofe
do.
Juon Kolbesăn
Nro. 193
Radu! Siga
Nro. 159
do.

do,

do.

do.

do.

c!D,

do.

do.

l

do.

Juon Bratu
Nro. 197
Szonda Janos
Nro .75
do.

1

o3

Jrimie Pioasu
Nro. 208
do.
do.
do.
do.
do.

do.

uxor
1

Manya
Proszane
Nro. 318
Roskane
Nro. 230
do.

Ruked.ne

do.
do.

do.

1

Gl.igor Negus
Nro. 184
Radul Bestya
Nro. 130

do.

etnzeln

2

7

do.

do.
1

327

Il

2

Nitze Bretuke
Nro. 188

Petrus Schneider m.p.
Dual Pr9visor
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VERZEICHNISS

der im Dorf Purkeretz befindlicben Fremdlince
summarlsche
Anzahl
der bey
lhm bef!ndllchen
seelen

Namen und Karakter
des Familien Vaters

1

2

Bojar Gyornitze
Mendelnitser sammb
Gal tin

6

Bojar Pokovniku
Zoje sammb Galtin

3

Bojar lanko
Margiroman
Bojarin Pokovniku
Parassziva s. mutter

5

Bojar Petku Bani.tsoi
s . Galtin
do Kastandin Predan
s. Galtin
do Pandeli Miheli
s. Galtin
Bojarin Vaszila
Oretzka
Bojar Gyorgye
Kondikar s. Galtin
u . schwester
H andelsmann
Thodor Lupuj
s. Galtln
do Radu Bokar
s. Galtin
do Radu Ogretin
s. Galtin
Bojar Parasziva
s. Galtin u. mutter
Bojar Dobri s. Galtin
u. mutter
do Maloratyi
s. Galtin
Handelsmann Nikalay
Popi s . Galtin
do Witwe Katrin a
Bojarin Fauitz
Mirovne s. schwester
Purkerez den 20 July
621

8

1
1

Wlevlel hlevon seine
Klnder
mănnllch

1

1
1
1
1

3
2

1
1

1

1

1
1
1
1

WieV1el hlevon seine
Dlenerscha.ft

welb- m ănnllch
llch

4

2
4

5

1

1

6

1

2

7

2

3

6

2

16

6

5

1

1
1
1
1

5
2

1

-

1

-

-

�

1

1
1
1
1

welbllch

Namen des Hauswlrthen
und Numero des Hauses
wo selbile wohnen

6

,

1

Kaitsa Mihâly
J an os nro. 76

l

Feyer Mărton 7 9
do.

do.

do.

1

Serecj Ferentz 34

2

Szasz Andrasne 36

l

Buna Pal s. 71

2

Szasz Gyorgy 73

2

Radu Musat 190

1 1 1 1
1

2

2

Iuon Paszukuj 185

6

1

2

Iuon Kosa 135

-

4

-

-

7

2

4

7

2

2

6

3

-

4

2

1

4

1

1

-

1

5

1

2

1

1106

27

34

9

2

-

-

-

Gyorgye Bogdan 142

-

do.

-

Bandy Marta 112
Gyorko Mihcily 239

1

do.
-

1

1

do.

Kaitsa Janosne 241

-

do.

do.

Sipos Istvan 219

17

Lang mp. Richter u.
Pachter
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Lobliches Magral Praesidium !

Hie mit habe kh die Ehre die Verzei chnisse iiber die in Zernest u.
neu Tahan sich aufh alten - den Fremdlige u. Boj aren Einem Lob. Magtual
Praesidio zu liber schiken.
Da iibrigens in Zernest et wa 20 Fami lien theils rechtschafene B ojaren theils Kaufleute sich befinden, welche ihren Wirthen auf 2 Monathe
fiir ihr Quartier u. Ui ch in vorausgezahlt haben, u. diese Armen Colonen
sollches zuriik zu zahlen ausser stande sindi so bitten gehorsamst diese
Fremden u. Colonen gemeinschafblich Ein Lob. M agral Praesidium wolle
dieselben nicht (im) schalden lassen, sondern zu erlauben geruhen womit
diese Familien sich so lange bist die zeit auf welche s ie im vorau s gezahlt
haben aus ist in Zernest aufhaltern durften. Welches ich Einem Lob.
Magral Praesidio zur weitern. Disposition hicmit zu berichten die Ehre
habe, u. mit aler Hochachtung gehare.
Eines Lobi. Magral Praesidium !
Sig. Zernest die 24 Jully 1 821
Gehorsamster Diener
Bokross mp.
Art. Castellan

VERZEICHNISS
deren in der Stadt Possesslon neu Tohan befindliche
FremdHnge u. BoJeren

Namen und Karakter
des Familien Vaters

1

Vataf Iordahye
Apostol Rokovitzan
Iuonitze Rakovitzan
Szoitza Ungeraika
Kostatye Topolon
Dumitru Kozesku

Ge<Jrge Logoffettu
Mihalahe Nicolai
Nicolai Rnkeran
Iordatye Tufanka
Postrelle Opre
Szoitza Tonkolosa
Ge<Jrge Vollanu

Summarische
Anzahl
der be:v
ihm beflndlichen
seelen

g
7
8

e
7
5
8

il
10
4
4
6
2.

Wieviel hlevon seine
Kinder
mannlich
3

1

1

weib- mannlich
lich

weiblich

5

2

2

2

3

1
-

4

3
1

-

-

3

2
2

-

1

1

-

-

-

-

2

1

4

-

3

Wieviel hievon seine
Dlenerschaft

3

3

1

1

-

6

'i

3

2
12
26

luon Morossân
Nicolai Sze kuj u
Iuon Koman
Szekuju

2
2
1

28
30
,30

Koman Szekuju

1

3
1

1
1

1

1

1

1
1
-

-

Namen der Hauswlrthen
bey denen dle Fremdllnge
wohnen

31

Mihaly Bran
Dazkel

luon Mihaly
Brân
36 Bukur Breote
41 Iuon Sztân Brân
43 Bukur Christreru
44 Aldye Letk a
45 Iuon Bratu
48 Radu Iuon
Mundru
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1

2

Dobrean Nicolai

[l;Q

George Diakon
Sztoyka Gogu
Iuon Nicolai
Nicol. Neguletz
Apostol Savu

6
4
6
s
7

9
4
4
4

Iuon Z igirt
Nicol . Poppa
Ienatye Tollna
Iuon Kondran
Petr u · Kalderar
Dumitru Petrovits

Dumitre Bestelle
Vizteru

Zanfir

Redukare Verzaru
Nicol. Brutrar
Dumitru Zimprida

6

6

3

4

3

3

-

2

-

-

1

-

2
1

2

-

2

-

2

1
1

-

3

1
1

2
3

-

-

-

1

-

2

50

64
74
83

89
91
93
96

-

1

-

1

1

1

1
1

104
118

1

1

14

-

24

8

2

2

,1:3
:5

6
3

-

-

-

3

-

-

2

-

.l 1 1 1
4

i6

1

-

-

2

7

6

'

-

2

4

l t9

1

::::

3
2

ll2

6

5

24

0

-

-

4
2

'2

-

Iuon Vlad
Roszmanike
Iuon Breote
do.
do.
do.
do.
Iuon Balke jUIIl .
Iuon Buksa
Redutzoyu
Iuon Balke sen.
Buksa Rukeran
Aldye Poppa
Koman
Brebuleszku
Bukur Male
N i cola i
C hirestreru
Voika Iuon
Plessoyu
M aria Iu o n
Dumbrave
do.
do.
Maria Bukur
Dselepu
do.
do.

31

Neu Tohan d. 23 July 1821
In Abwesenheit dest. Pachters
Mumert
Dual Provisor

VERZEICHNISS
Deren in der Stadt Possession Zemest befindlichen
Fremdlinge und BoJaren als

Namen und Karakter
des Familier Vaters

1

Thudor Tossu
Handelsmann
Zuzana Mosztokof
H ande lsf.

Zamfira Georgii

Summartsche
Anzahl
der bey
ihm befindllchen
Seelen
2

6

Wieviel hievon seine
Kinder
mannlich
3

1

4

1

-

-

1

weiblich

-

1

-

1

Wieviel hievon seine
Dienerschaft

1 1
mannlich
5

2

-

-

weiblich

Hauswirthen bey welchen
Numero und Name des
die Fremdlinge wohnen

1
1

1
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7

Sztan Rossu
Vladt Minye
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1

Marotiz Vatafuluy
Ivantsu Hâdusu
Sztoju Handelsm.
Dumitru Fistodsu
Handelsmm
Rosztandin Szirbu
Logerber
Dumitrntre Gretsan
Bojâer
Mantsu Dimitriu
Hendelsm.
Gligorie Tornovitu
Bojâier
Iuon Szin Vadie
Handelsm.
Zamfir Buketaru
Koch
Kosztatie Greatsan
Medelnister
DumitNIIt i e Zsianu
Bojâer
Kosztandin Bretissân
Bojaer
Dumitru Vledeyan do.
Alexandru Pavel do.
Iamandatie Gyigirtu
do.
Dumitratie Berindei
Pitar
Gligorie Meikan
Vetrafu
Mihay Ditreszk
Bojâr
Kolina Ditreszk
Bojarin
Zofronie
Archimandritu
lnatie Bukurestyanu
Hendesm .
Georgie Duminike
Bojâer
G eorgye Mihaly do.
Inatye Visztieru do
Gligorie Tikvianu do
Nikula Hadsu
Georgiu Handesm.
Ioan Szmeikan
Visztieru
Chrisztodor Csauss
Naum .Tyrke
Handelsmann
Jvantsu Musztakof
do.
Tszpasz Ilie
do.

8

3

1

1

7

-

1

2
1

1
1

1
1

2
13

Radu Szpertyesz
Sztanka
Brâtu Brân
Iuon Ciure

3

3

Maria Bukur
Bran
Opre Pitsku

3

9

3

9

6

7

5

2
6
6

331

-

'

-

-

4

1

8

4

6

3

4

1

1

13

3

11

2

-

16
2
10
9

-

1

1

-

2

4
15

1

-

21

Georgye Zare

1

1

22

-

-

111

Stefan Poppi
Kretsun
Litza Vlad Opri
Dan
Litza Vlad Olaru

2

-

-

16

2

6

22

-

3

4

71

2

4

5

3

7·2

2

1

1
2
1

4
4
3

3
1
3

2

1

3

3

98

Vladt Dan Poppa

8

2

3

72
74
80

Bratul Bayl
protopopp
do
Voine Klints
Radu Minye

2

1

1

1 05

Iuon Koruse

6

3

1

Georgye Vesze

-

-

135

-

-

1

5

3

19

-

-

1

3

-

3

7

3

5
3

1
1

7

1

2

11

3

9

Nedella Bukur
Moroye
Mihay Muntyan

-

-

135

do .

3

1

121

Valt Gitzei j .

-

-

121

do.

5

-

6

144

1
1
1

145
148

Sztoike Kokan

-

-

1r52

Juon Pitsku
Neculai Pitsku
Aldulle Motzoyan
Iuon Korke

1

1

156

Bukur Motzoyanu

2

3

1

167

-

3

3

1

1 58

8

3

2

-

1

1 69

Iuon Bentsille
Nedelku
Iuon Petru
Szpertyesz
Radu Grosset

6

1

1

1

1

610

'11

2

1

2
-

-

1

150
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Nekulai Dsigirt
sztolniku
A leku Ungurell

B ojaer
Mihalatie Bretestyan
Bojaer
Georgye Tyrke
pokovniku
1notye Tolle
H endelsman
szimion Chrisztu do

D inu Logofetu
B ojaer
V isztieru Kosztatie
D in Logofet do.
N itze Logofet
B ojaer
N ikula Thodor
Hendelsmann
Joani Gyorgiu do
Dumitrahye Radu do
Lambru Liver do
pantazi Popa Nikula
do
Konsztandin
sztopandsi vames
Janatie Depa
Bojaer
Dumitru Nan
Kep1tan
N an Szirbu
H andelsmann
K oszhatie RUit.s do
Ivantsu lfferlon do
patuna lui Dumitru
H endelsman
Serban Logofet
G eorgye Kempulundsanu Hand.
Georgye Radu Handelsmann
Dinke Mora do
Georgye Gany do
Trandafir Pogovil do
Thodor Bog!ama do
Koszte Georgyiu
aran dator
Szotir Kosztandin
Summa

li

13
5
9

3

2
l

2
l

6

6

5

2

62

3

1 70

2

171
65

1

2

l

l

1!0

3

3

-

l7

4

3

7

4

2

6
5

8

l

2

l

3

2
1

4

2

2

1

2

1

1

3

5

13
4

1

-

1
-

2

5

l

w

l

6
3

11
8

5

3

1

1

6
2

a

-

-

l
-

6
442

2

84

-

1

-

2

-

-

-

2

1

-

-

1

1

-

-

-

-

2

-

-

7

62

do
Opre Turku
Poppa

Iuon Manoille
Bukura Juon
Bran
1 711 Iuon Manoille
Popa
67 Bukura Bratu
Dusseszku
67

2

201

-

173

1

Marina Bontsille

do
Sztan Sztrevoyu

Sztoike Derdeise
do
183 Sztan Bratu Gitzei
183 do
173

-

1 ·83

do

1

184

Nekulai Bayu

184

do

-

2

-

214

Sztan Purkar

4
6

214

2
1

229
329

do
Juon Chillohei
Thodor Olthyanu

329

1

142

do
Sztanka Juon
Dusseszku

l

-

1
l

-

5

l

-

1

142

do

-

-

157
229
186

-

3
l

Marika Kekesilla
Juon Chillotei
Sztanka Serban
Minye
Radu Puty j ,
Marinka Pupeze

)

-

3

75

4

1

6

-

1

-

98

70

2
2

359
1 77

373

176

1

Sig. Zernest den 23. ten July 1821,
Bokross mp. Act. Castellan
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VEBZEICHNISS
der ln der Possession Torzburg befindlicben Fremdllage

Name und Karakter
des Familieo Vaters

Summarische
Anzahl
der bey
ihm be.findlichen
seelen

r

Illie Chirke ein
K omer
Gyorgye Gogga sein
charachter
unbeweesst

Barbu Gremmetiku

ein Logofet
Alekku Bukuresztyan
Posztelniku Greku
sein Charekter
unbeweesst
Gyorgye Arendasu

4

2

5

3

1

-

Stefan Hardt
Logofetu Purvu
Chriszta Butaru
Manollye Povami
Datu

Ziszszu Arnailttu

j

Wleviel hievon seine
Dlenerschatt

welbllch

mannlich

4

5

1

1
-----

-

7

1

aus der Torzburger
abtheilung Praedyal
Aldye Murdsi nr. 15
a.d. T Abth. Praed.

-

nr. 37 a.d. T.a.
Pr aedya l
D-to D-to D-to a. d.
T.a. Praedyal
Radul Festille nr. 45

Iuon Bokok nr. 12

--- --- --·-

--- - -- ---

2

--- --- ---

7
2

2
2

-

2
---

-

-

-

2

-

1

1

2

-

-

Namen des Hauswirther..
und Numero des Hauses
wo selbige wohnen

6

1
1
--- -----

1
--- -----

weiblich

2

sein charakter
unbewest

mannlich
3

1

Kosztandin Chiriak
ein Negotiant

Wieviel hievon seine
Kinder

1

-

-

Rad. Vladt. Funaru

a.d. T.a. Praedyal

Sztoyke Iuon Nike nr.

40

A.d.T.Abth. Preadyal
Radul Brendusu
nr. 49
d-to
d-to
d-to
d-to
d-to
d-to
d-to
d-to
d-to
d-to
d-to
d-to
aus d. Torz . abth.
Praedyal

-Nikolay lui
Csontalak ein
·negotiant
Kosztandin Budisanu ein Bojar
Dioniszszie Archimandritten de la
Markutze ein

Quardian
Bukur Czutzujan
sein char�ter
unbeweesst
Iuon Czutzujan
sein charakter
unbeweesst

-

-

-

6
"

-

Szteria Trandafir
aus der Ti:lrzb.
Nr. 32 abth. Poarte

1
--- --- --- 4
1
------3

1

-

Gyorgye Herda nr. 17

aus der Torzburger
abtheilung Simon

2

2
-

-

Iuon Koman Herda
Nr. 43 aus d . Torz.
Abth . Simon

-

d-to

d-to

d to

-

d-to

d -t o

d to

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

GEORGETA PENELEA ŞI TITUS N. HAŞDEU

334
1

3

4

6

5

7

Iuon Vlad Ineszku

sein charakter

unbeweesst
Logofettu Antoneszku ein
Logofett
Sztanke N ik ol ay
Buzu vid.

4

1

---

1

1

-

-

--

3

-

---

-

-

--- ---

-

-

---

---

---

--

-

---

Iuon Kersztoju nr. 78
aus des Torz. Abth.
Simon
Andre Muntyan nr.
79 aus d. Torzb.
Abth. Simon

-

-

---

Rada Nikolay

Buzu vid .

-

-

-

-

-

--- ---

Durnitra
Vleszdsanuluy v id.
Nikolay Arzoyu ein
Landmann
Poppa Rădu ein

Poppa Nedelku Letz
ein Bauer
Iuon Rukuran ein
Bauer
Sztan Cziganu ein
Neubauer
Marie Tho d
Vlesztdsanu eine

Săfe Kozsolgaruly
nr. 8 aus der Torzb.
-

-

-

---

-

---

2
1

2
3

-

1

-

2

--

-

-

-

-

---

---

-

2

2

-

-

---

Abth. Simon
Nikolay Zsingi
Csenusse

-

---

-

-

--- ---

-

-

---

--

---

1

-

-

---

---

---

.

Schenkerin

M ar ie lui Iuon
Laza Vid.
Marie lui Inatyi

5

-

5

-

eine Schenkerin

9

Szafte 1 ui Kretsun,
eine Schenkerin

8

4

Stefan Czigan ein
Neub au er

-

---

3

4

---

9

---

Radul Kirsztoyu ein
Krămer

-

---

6

Iuon Moyetsan ein
Handl a.nger

-

---

Dimma K osoka ru
ein Kirschen

3

Stefan Kellinyetz
ein Krămer

4

1

---

4

-- -

-

1

1

2

1

2

1

---

---

-

---

-

---

-

-

---

---

-

--- ---

---

-

--- ---

---

-

-

---

-

-

---

---

---

-

---

-
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Iorga Muntyan nr 80
Torzb. Abth. Simon
Georgye Tetullye nr.
189 aus der Torzb.
Abth. Simon

Petru Kulli nr. 8 aus
abder Toz burger
thei lung Mojets
Iuon Vojneszku nr. 4
aus der Torzb. Abth.
Mojets
Radul Fotta. nr. 9
aus d. Torzb. Abth .
Mojets

Gyergye Inatyi nr. 20
aus der Torzb. Abth.
Mojets
Nikolay Tertoyu nr
21 a. d. Torzb. Abth:
Moj ets
aus der Torz. Abth
Iuon Csungu nr. 29
Mojets
Marie Serb. Gerbatse
nr. 10 aus der Torzb .
1\bth. Mojets
Marie Stan Pivaru
nr. 44 a us der Torzb.
Mojets
Nikolay Gyorgye Pivaru nr. 134 aus d.
Torzb. Abth. Mojets
Nitzu Pivaru n r. 137
aus der Torzb. Abth.
Mojets

LISTA REFUGIAŢILOR DIN "fARA ROMANEASCA IN DISTRICTUL BRAŞOV
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Logofett Iuon
Popeszku ein
Krămer

2

3

5

•

5

-

---

Logofettu
Gligorie Popeszgu
ein Krămer
Poppa Georgye
Popeszku ein
Poppa

4

8

2

1

-- -

---

'5

3

--- ---

Theodoszszie
Zapsu ein
Collector

-

Petru Thodor ein
Krămer

3

1

-

-

-

-

-

---

--

-

Buszsziok Moraru
ein Muller

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--- ---

Georgye Kolles
Poppa Nikolay
Luppu ein Poppe
Iuon Grozeszku
ein Krămer
Dodda Popi lui
Iuon, Vid.
Marie Besoje
Vid.

1

2
-

---

;

-

---

-

-

-

-

-

-

-

-

---

---

-

2

1

1

-

-

6

2

Nekolay Voiku Motzkas nr. 65 aus der
Torzb. Abth. Sirne
Iuon lui Iuon Nyegru
nr. 62 aus der Torzb.
Abth. Sime
Oantse Fruntiss, nr .
d. Torzb.
aus
37
Abth. Sirne
Aldye Fruntiss, nr. 39
aus der Torzb. Abth.
Sirne

--- ---

-

2

Stan Moyos nr . 68
Torzb. Abth. Mojets

---

-

3

Sztana Popi Koman
Zsasa nr. 22 aus der
Torzb. Abth. Mojets

---

-

-

Gyorgye Bonsille, nr.
72 aus der Torzb. Moj ets

--

-

-

Iuon Limbe, nr. 103
aus der Torz.Abth.
Mojets

---

--- --- ---

Poppa Koszmoyu
ein Poppa

1

-

---

-

-

7

-

---

---

Gyorgye Vorrovents ein Krămer

-

-

-

1

-

6

--- ---

---

Gyeorgye Popi Iuon
ein bauer
Iuon lui Popi Iuon
ein Cantor
Iuon Popi Bezsan
ein Cantor

-

---

5

335

-

-

-

---

---

--

1

-

-

4

-

-

Arhivele statului Braşov.
Actele Magistratului 23"08/1821 anexa 1-21.
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Badyu Torts nr. 1
aus der Torzb. Abth.
Sime.
Sztantsu Rad. Benga
nr. 6 aus der Torzb.
Abth. Sirne
d-to d-to d-to d-to
Iuon Badyu Rundsan
nr. 127 aus der Torzb.
Sime
d-to

d-to

d-to

d-to

d-to

d-to

d-to

d-to
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DIE LISTE DER FLVCHTLINGE AUS ·.OER .WALACHEI
BRAŞOV (1821)
(Zusammenfassung)

;1M 'DISTRIKT

Im Statsarchiv von Braşov (Kronstadt) wird im Archivbestand Kron
stădter Magistratsakten eine Evidenz aufbewahrt, in der die in den Kron
stădter Distrikt im Frilhjahr und Sommer 1821, zur Zeit Tudor Vladimi
rescu, aus der Wail.achei gefli.ichteten Familien verzeichnet sind.
Die Liste umfasst 864 Flilchtlingsfamilien und ist in der urspri.ingli
chen Rechtschreibung wiedergegeben, obwohl diese nicht immer richtig
und einheitlich ist. Die politischen und sozi:alen Folgen der revolutionăren
Bewegung von 1 821 wie auch die des F!l.i.ichtlingsstrornes werden nicht
erwăhnt, da sie von den Verfassern in frilheren Arbeiten untersucht wur
den.
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PORTRETUL, LUI AVRAM IANCU

de MIRCEA GHERMAN
Puternica personalitate a lui Avram Iancu a inspirat pe mulţi

pic

tori , datorită cărora numeroase portrete se aHă astăzi în muzeele noastre .
Acestora li se adaugă şi cîteva fotografii, mărturii finale aparţinînd însă
unor epoci mai tirzii, ale zbuciumatei vieţi a eroului. Pe Iancu cel din

focul luptelor in epoca sa de glorie, trebuie să ne mulţumim a-l cunoaşte

a.<ia cum 1-au înfăţişat contemporanii în picturi şi cum 1-au descris cei ce
1-au cunoscut îndeaproape : fără îndoială că unul dintre ace ştia a

Axente Sever "prefectul legi unii 1 primare cu

fost

reşedinţa la Blaj " 1, care

într-o scrisoare cătr e Enea Hodoş la Caransebeş, datată

30

IV 1897 spune :

" • . .

Fotografia Iancului pînă a fost nealterat la minte, nu o are nimeni. Cea
arătată acum în Foaia poporului făcută de Costande e ideală (închipuită)
tot aşa şi cea făcută de Iscovescu, cu căciula de samur pre cap. Avem însă
una s culptată de Traian Mureşianu foarte bună, după natură şi una la
P.(etra) N.(icolae) Petrescu din timpul de restrişte. Iancu nu a fost aşa
martial cum aţi dori voi. El seamănă la temperament, ca ou cu ou, cu
Episcopul vostru (Nic. Popea) "2•

Iată dar că unul din vechii tovarăşi de arme ai lui Avram Iancu

aiege basorelieful sculptat de Traian Mureşianu (pe care il reproducem îm

preună cu desenul original executat tot de sculptor după care a realizat
lucrarea) considerindu-1 drept cel mai asemănător "după natură" . Faptul

pare surprinzător, deoarece Traian Mureşianu, cel mai mic fiu al cunos
cutului cărturar

braşovean

Iacob

Mureşianu ( 1 8 1 2-1 887)

se

născuse

22 IV 1 864, deci nu il putuse cunoaşte pe Iancu, decît - cel mult

-

la

in

1 cf . Silvestr-u Moldovan, In Pantean, Sibiu, 1901, p. 68, car-e il menţionează cu
numele, Axente Sever- alias Ioan Raţiu - Baciu.
2• cf. Elena Hodos, Din corespondenţa lui Simion Bărnuţiu, Sibiu, 1944, p. 17.

22

-

CUMIDAVA
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ultimii săi ani, el însuşi fiind copil. Desigur însă că relatările tatălui său şi
ale altor numeroşi contemporani ai Iancului, care mai trăiau atunci, au reuşii
să creeze in imaginaţia talentatului plastician braşovean, imaginea atit
de inspirată a eroului. Această explicaţie este susţinută şi de marea sensi

bilitate artistică de care a făcut dovadă în scurta sa viaţă Traian Mureşianu,
.
el afirmîndu-se atit ca sculptor3 cit şi ca reputat hariton în numeroase
concerte - susţinute în ţară şi in străinătate�
Astăzi originalul basoreliefului nu mai există, desenul însă se păs
trează in arhiva Mureşenilor de la Muzeul judeţean Braşov.

DAS PORTRĂT AVRAM IANCUS
(Zusammenfass ung)
Di e Arbeit beschreibt ein e Zeichnung und ein Basorelief von Traian
Mureşianu

(1864-1901),

rend der Revolution von

die Avram Iancu, den Ftihrer der Rumanen wiili

1848/1849

darstellen. Uber dieses Portrăt ausserte

sich Axente Sever, einer der engsten Mital'lbeiter Avram Iancus, dass es
dem Aussehen des Vo'lkshelden wăhrend der

1 848/1 849

Zeit der

Rerolution

von

am ăhnlichsten sei.

3 Vezi J. Gherman şi B. Brezeanu, Un sculptor ardelean necunoscut Traian
Mureşianu, in "Studii şi cercetări de istoria artei", anul IV, nr. 3-4, 1957, Ed. Acade
miei R.P.R . p. 3 38 - 342.
" Vezi Enea Borza, Concertele baritonului Traian Mureşianu la sfîrşitul seco
lului al XIX-lea, in Lucrări de muzicologie, vol. III, 1967, Editura Conservatorului
G. Dima, Cluj, p. 149-152.
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COLECŢIA DE MEDALH ROMANEŞTI
A :MUZEULUI JUDEŢEAN BRAŞOV
de LUANA POPA

ln cadrul col e cţiil or Muzeului judeţea!l Bra ş ov

,

u n loc Îil1semnat il

ocupă - datorită număll"UUui mare de pi ese , originJall!rtăţii, vlalrietăţii şi rari

tăţii unora dintre eO.e

-

colecţia de monezi, bancnote, medall i i, pl,aclet
l e,

deoo raţii şi irusigne româneşti şi străine.

Constituită prin mmnuilarea f<JStei colecţii Muşlea ou colecţia Muzeu

lui regionall. Braşov, drt şi prin a.chiziţiille din ultimii ani, colecţia de medalii

româneşti însumearză 1 62 de piese. 1 ncă nestudiată pîn ă in prezent, ea oferă

cercetătarului un vast cimp de investigaţie, prilej de formulare a unor inte

resante concluzii, istoricul găsind in aceste documente de metal noi argu

mente privind ecoul anumitor evenimente în epocă.

ln cele ce urmează, ne propunem a consemna citeva din obs erva ţi ile

Uinei pri.ffie studieri a

medaliil or

româneşti

bătute.· în

perioada

anilor

1 8 2 1 - 1 9 1 8, peri�ă în care arla medali sti că romănea.scă se aHrmă din · ce

in ce mai mult 1. Prezentarea pieselor o vom fa ce în funcţie de tematică şi

anul emiterii.

A. Medalii bătute pînă la 1886 (13)
Din perioada anterioară domniei lui AJexandru

Ioan

Cuza, colecţia

medalistică a Muzeului judeţean Braşov posedă cîteva din cele mai intere

ŞiallJte medalli roman_.eşti, dintre oare rr;tenţionăm : mediali,:;t Institutului de

naştere şi moşit - 1 8302 (pl. 1 /1 ) , m e d ali a restaurării mînăs1. irii Bistriţa

1 G. N. Krupencky. Medalii româneşti 1866-1890 şi supl. 1 84 7 - iul.ie 1894 . • En
ciclopedia română, "Minerva" - Cluj, 1930 are prilej u l să pr�zinte 123 piese.

2 G. Buzdugan, Gh . Niculiţă, MedaUi şi placfz:ete 1'0mâneşţi, Editura Ştiinţifică,

Bucureşti, 1971. p. 46.
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- 1 8453, (pl. 1 /2), copia galvta.noplas1t ică a medaliei Universiităţii din Bucu

reşti - 1 857, .medalia reedificăJrii mitropoliei din Bucureşti - 18584, me

dalia bilsericii SI. Dumitru din Craiow - 1 8585.
tinuă

In timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, emiterea de medalii con

cu

mai mull tă intensi'tate. Intre piesele bimllte Îill acelastă perioadă există

o serie de medalii apărute

cu

o cazia întemeierii sau reorganizării unor insti

tuţii. Din cEil e t rei piese considemt printre , .ceU.e mai in:teresa;te mOiliUlffiente
ale medaUsticii noaJSitre"6, 1n colecţia muzeului din Braşov se afllă două şi
amnne : medalia înfiinţării Azilului Elena Do amna
1 862 7, {pl. 1/3) şi me
l$lia înf,ii n ţării aJrSenalUilui din B uc ure«ş� ti - 1 8637, (pl. 1/4).
-

In anul 1 864 cetăţenii comunei Turnu Măgurele au bătut medalii în

dnstea

l ui

Mihail

Kogălniceanu

(pl.

2/ 1 )

şi

Nicolae

Kreţulescu

Emiterea unor asemenea medalii s-a făcu t ca eXipresie a recunoştinţei lo

cuiU?rilor diferitelor localităţi ale ţării faţă de acei bărbaţi de stat care au

contribuit mult la realizarea marilor reforme ale anilor 1 863, 1 864.

Printre numeroasele măsuri luate de Alexandru Ioan Cuza pentru în

curajarea dezvoltării economiei româneşti, se numără şi deschiderea unor
expoziţii anuale. Dintre medaliile emise cu ocazia expoziţiHor din anii 1 864,

piese bătute pentru a fi înmînate participanţilor ca premii , se remar
că : meidtali a eJCpo'Ziţiei de hOI"'ticultură şi apicuiltmă, Booureşti - 1 8 64 10,

1 865,

(pl. 2/2), şi cea a exp oz iţi ei de h orticu l tură şi apicultura , Bucureşti - 1 865.

B. Medalii bătute intre anii t8'66�tf18 (149)

După domni a lui Alexandru Ioan duza, perioadă în c a re s-au pus
bazei� statului � odern român şi s-a creat cadrul larg pentru dezvoltarea
capitaH�t ă a ţării, în condiţiile progreselor : vizi�i.!-e., inregistrate de viaţa

economică şi culturală a României baterea de medalii, dedicate noilor eve

nimente, a devenit o practică frecventă.
3 Constanta Popescu, Citeva
maticd, IV, 1968, p. : n 1.

rr:edalii

" G, N. Klupensky. op. cit., p. 163.

romdneşt i, în Studii şi cercetări de numis

5 I b id e m p. 157.

G Victor N. Popp, Medrlliile lui Cuza Vodă, în Buletinul Societăţii n'llmismattce
1"omâne, anul xvu r . nr. 46, aprilie-iunie 1923. p. 54 . .
,

·

7 I b id e m, p. 56 ; G. Buzdugan, Gh. Niculiţă, op. cit., p. 57 .
. 11) Victor N. Popp, op. cit., p . 57 ; G. Buzdugan, Gh. Niculiţă, op. cit., p. 59
!1

, ·

.

to

G. Buzdugan. Gh. Niculiţă, oP. cH .• p. 6't . .

Creaţia d e artă

i n cqlecţţile cabinetului numismatic a l Academiei Repub licii

SociaZi3te Ro mâ nia, Bucureşti, 1962, p. 26.
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în colecţia Muzeului j udeţean Bra.<?OV exist ă numeroase meda:lii din
perioadă, piese care se refieră la momente ale vieţii economice, poli
tice, culturale româneşti sau la diferite persontd ităţi ale timpului. Intrucit
număru[ acestor medall.i i destul de mare, ne v om referi doar la cele sem
nificative.

Şi

această

1. Medalii referitoare la viaţa economică.
Mai multe medalii(12) stau mărturie bogatei activităţi e x poz iţi onal e

de dup ă anul 1 866. Dintre acestea menţionăm : medalia expoziţiei coope
ratori lor din Bucureşti - 1 894 (pl. 2/3), medalia expoziţiei din Craiova 1 898, medalia expoziţiei oraşului Brăila - 1903, medalia expozi ţiei Socie

tăţii

agrare -

1904, medalia expoziţiei generale din Bucureşti -- 1 906.

desfăşurau în ţară concursuri. agricole şi industriale, regle
mentate prin legea din 25 iuni e 1 8 8 1 , prin ( are se hotăra ca anual să aibă
loc concursuri agricole şi industriale" , şi a tume cîte doi ani de-a rîndul
c:oncursul locale in capitala fiecărui judeţ şi in al treilea an, concursuri
genern!le în Bucureşti 1 1• Cu ac este ocazii au fost bătut e medalii menite a fi
atribuite par t i cipan ţ i l or ca premii. Citeva (9) dintre acestea se află şi în co
lecţia de care ne ocupăm. Amintim : m�aliile concursurilor de agricultură
di n România, din anii 1 868, 1 869, medalia concursului d e agri cul tu ră ş i in
dustrie din R omâ n i a - 1 8 8 1 12 (pl . 2/4) medalia concursului agricol de la
Urziceni - 1 9 1 3.
Progresul economiei româneşti s-a răsfrint şi in d ezv olta re a căilor de
comunicaţie. Paralel cu e xtin de rea reţelei de şosele şi căi ferate, sint luate
măsuri pentru îmbunătăţirea navigaţiei fl.uviale şi maritime. Astfel, se fac
lu crări de amenajare a porturi lor Brăila şi Constanta, const ruirea şi inau
gurarea lor fiind şi un prilej pentru a se bate medalii care să imortalizeze
aceste momente. Medalia inaugurării cheiului portului Brăila
1 872 u,
(p l . 3/1 ) şi cea a punerii pietrei fundamentale a por tu lui Constanţa, 1 896 H, sînt piese c;:�·. e se află şi în patrimoniul Muzeulu i judeţean Braşov.
Paralel, se

·

"

-

2. Medalii şi evenimente ;politice.

1 1 medalE se referă la rliferite evenimente politice ale timpu lui Aşa
că memoria metalului păstrează amintirea Unirii Principatelor ro.

se face
1t

J2

tJ

G . N. Krupensky, op. cit , p. 101 .

Ibidem, p. 106-107.
It idem, p. 33.

H G Buzdugan, Gh. Niculiţă, op. cit., p. 8 1 .
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mâne, a luptelor eroice din timpul războiului de independenţă (1 877-1 878)
Pe aceste medalii au fost gravate fie secvenţe din desfăşurarea eveni

etc.

mentului, fie imaginea monumentelor ridicate spre amintirea uoilor nea
mului. Printre ele se află : medalia jubiliară a 50 de ani de la Unire - 1 909,
medalia comemorativă a independenţei - 1 8 8 1 15, (pl. 3/2), medalia monu
mentului vinătorilor din Ploieşti - 1897, medalia monumentului eroilor
români căzuţi pe cimpiile Bulgariei (in 1 887-1878) - 1 907.
_,-

,

�

.... ... .. ... . ..._.

..

_

_ ....... . . "..

........ � . .

.

3. Medalii referitoare la evenimente culturale.

AJ.ărturi de rezultatele obţinute în domeniul social-economi c şi politic
în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi la inceputul secolului al

XX-lea , o vie dezvoltare înregistrează şi viaţa spirituală. Este epoca in care
ştiinţa, literatura şi artele iau un avint deosebit, in care are loc

o

largă miş

care avind ca scop reorga:niZJal'ea învăţămîntului . Necesitart:ea instruirii popo
rului este determinată de nevoia mîinii de lucru caJ.ifioate pentru intreprin
derile şi instituţiile care iau fiinţă acum. Ca urmare, se înfiinţează noi licee
în diferite oraşe ale ţării, este acordată o atenţie deosebită învăţămîntului

superior, luînd fiinţă Universitatea din laşi - 1 860 şi Bucureşti - 1 864.
Aceste momente sînt imortalizate pe medaliile omagiale şi comemorative,
dintre care amintim : medalia liceului din Turnu Severin - 1 890

16,

(pl.

3/3), medalia Institutelor Unite din Iaşi - 1 8 9 1 17 (pl. 3/4), medalia inaugu
rării Universităţii din Iaşi - 1 897.
Aniversarea, la 1 aprilie 1 89 1 , a 25 de ani de la întemeierea Academiei
române, a prileju it baterea unei medalii 18 existente şi in colecţia pe care
o prezentă�.
O

remarcabilă dezvoltare cunoaşte, in această perioadă, şi arhitectura,

chemată să rezolve noile probleme edilitlare şi de urbanism ale epocii. Se
COIIlstruiesc sediile unor ministere, bănci, teatre, instituţii culturale
Dintre piesele bătute cu ocazia inaugurării diferitelor

etc.

edificii amintim :

medalia inaugurării Casei de depuneri - 1 8 97, medalia Palatului justiţiei

p. 69.

lr>

G. N. Krupensky, op. cit., p. 39----4 2 ; G. Buzdugan, Gh.

16 G. N. Krupensky, op. cit., p. 77.
Ibidem, p. 143.

17

18

Ibidem, p . · 79.
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din Bucureşti - 18951n, medalia Ministei"Ului lucrăriilor publice
1 910,
(pl. 5/3) medalia Ateneului român - 1886 20 , medalia inaugurării Ateneu
lui din Bucureşti - 1 889 2 1, medalia jubileului Ateneului român - 1 9 0522,
medalia, teatrului oraşului Focşani - 1 909, (pl. 4/1).

4. Personalităţi culturale, ştiinţifice şi politice in medalii.
Un număr însemnat de medaHi(38) din colecţia Muzeului judeţean
Braşov amintesc de oameni de seamă ai ştiinţei, culturii şi vieţii politice
româneşti.
Astfel, o serie de valoare o constituie medaliile consacrate domnito
rilor români, piese bătute între anii 1 904--1 905 , din iniţiativa Societăţii
numismatice române 23• In patrimoniul muzeului din Braşov s e află întrea
ga emisie de medalii care prezintă figurile şi faptele a 1 1 domnitori : Mircea
cel Mare, Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul, (pl. 4/2), Petru Schiopul, Bog
dan al III-lea cel Orb, Vlad Ţepeş (pl. 4/3), Radu al IV-lea cel Mare, Neagoe
Basarab, Vasile Lupu, Matei Basarab şi Şerban Cantacuzino.
Alte medalii amintesc de o serie de oameni politici ai epocii moderne,
cum ar fi : Ion Brătianu, D. A. Sturdm, Laseă>r Catargiu, Take Ionescu etc.

Ca expresie a recunOştinţei pentru contribuţia deosebită adusă la dez
voltarea ştiinţelor medicale din România, au fost bătute, la începutul seco
lului XX, medalii cu efigiile doctorilor Carol Davila2" (pl. 4/4 şi Toma
Ionescu.
Cu ocazia sărbătcri:-ii centenaruilui unor scriitori români sînt dedicate
medalii lui Vasile Alexandri şi Ion Heliade Rădulescu : medalia centenaru
lui naşterii lui Ion Heliade Rădulescu - 1 902 25 (pl. 5/1) şi medalia lui Va
sile Alecsandri, medalii existente şi iri cadrul c olecţiei muzeului din Braşov.
In medalistica legată de perioada modernă, inceputul arheologiei ro
mâneşti este ilustrat de medalia închinată în 1 896 de tinerimea universitară
istoricului român Gr. Tocilescu 26•
In

20

G . Buzdugan, Gh. Niculiţă, op. cit., p. 76-77.
G. N. Krupensky, op. cit., p. 63-64 ; G. Buzdugan,

84-85.
21 G. N. Krupensky, op.
22

G h . Niculiţă, op. cit.,

cit., p. 73.

p.

Constanţa Popescu, Medalia ju b ii eulu i Ateneului român, in Studii şi cercetări
de numismatică, I, 1957, p. 451-452 ; G. Buzdugan, Gh. Niculiţă, op. cit., p. 85-86.

21 G. Buzdugan, G h .�iculiţă, op. cit., p. 93-98.
24 Ibidem, p. 88-89.

25 Ibidem, p. 87

26 Ibidem, p. 86.
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Personalitatea marelui cărturar, luptător pentru cauza românilor ar
deleni , George Bariţiu este evocată de medalia bătută în 1892 de Academia
română 27 (pl. 5/2).
.

..

..

Succinta infoomare asupra colecţiei de medalii româneşti bătutle întn:-e
anii 1 821-19 1 8, considerăm că evidenţiază, în primul rînd, bogăţia şi di ver

sitatea pies elor. Medalii'le colecţiei se remarcă apoi şi oa retaliiJare artistică,
medaliei, cit mai expresiv
f aptel e cele mai im portan te . Dacă m edali i le simple nu fac decit să oglin
dească evenimentul, imaginea instituţiei sau personalităţii evocate, să le
reprezi nte respectîndu-le fidel liniile caracteristice, medali i le metaforice
ş i cele m ixte, necesitînd un plus d e îndemnare şi talen t , în ceea ce priveşte
gravarea propriu-zisă, sînt mult mai expresive, au capacitatea de a ne oferi
detali i în plus asupra atitudinii manifestate de cei ce au hotărît baterea
med aliei faţă de evenimentul, i nstituţia şi personalitatea evocată. Studierea
sub raport artistic a medaliilor poate constitui, aşadar o int eresantă temă
de investigaţie atît pentru medalist cît şi pentru istoricul de artă.
Avînd în vedere cele arătate mai sus, considerăm necesară intocmirea
şi publ icarea unui catalog al colecţiei de medalii a muzeului 28, ins trument
de lucru pentru speci alişti şi mijloc de infonnare pentru publicul larg, cit
şi valorificarea pi e sel or col ecţiei sub aspect expoziţ ion al pri n organ iz are a
f ie a u nei expoziţii permanente, în cadrul expoziţiei de bază, fie a unor
expoziţii temporare tematice.
gravorii căutînd s ă p rezi nte , in spaţiul mic al

DIE SAMMLUNG RUMANISCHER .MEDAILLEN
DES ·KREISMUSEUMS BRAŞOV (KRONSTADT)
( ZUSAMMENFASSUNG)

Die Verfass erin beschreibt ei n ige der wicht i gs-ten rumănischen Me
daillen, die zwischen den Jahren 1 839 und 1 9 1 8 geprăgt wurden und si ch
im Besitz des Kreismuseums Braşov (Kronstadt) befinden. Die durch
Alter, Seltenheit oder kunstlerische Gestaltung wervollen Stiicke werden
27

1�

Ibidem, p. 7G ; G. N. Krupensky, op. cit., p. 139.

Alcătuirea unui catalog al medaliilor din epoca medie, modernă şi contempo
ran:., aflate în colecţia numismatică a Muzeului din Braşov, constituie o preocupare
de viitor a cercetătorilor acestei instituţii.
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besonders heiv6rgehoben, d a sie die Bedeutung der Kronstadter Samm
verdeutlicllen. Z. B. die Medaille des HebatnmeninstitutS (1839), e ine

lung

Med.ai1Je die gel.egeiltlich der Resbauration des KJ.osters Bistriţa (1845) und

eine weitere, die an!lăssHch des Neubaus des Bukarester Metropolitensitzes
geprăgt wurden. Ferner eine bei der Griindung des Aslys "Fiirstin Elena"

herausgebrachte, dann die Medaillen der rurnanischen J'alhresausstehlungen

aus cler Zeit vo n 1 864-1 90G, die Gedenkrniinzen fiir die rumă.nischen. Fiir
sten ( 1 904-1909), sowie fiir andere Personlichkeiten des kulturellen und
polffitibhen Lebens, wie z. B. George Bariţiu, I. Heliade-Rădulescu, Vasile
Alecsandri u.a. Da der kurze Uberblick liber eineti. Teil der Samrnlung des
M tffie ums nicht ausreicht, urn sie bekannter und zugănglioher zu machen,
Wird in der ArbeH auf die Notwend.igkeit der Katalogisierung der Medailll
erisammlung des Museums hingewiesen, um sie a:.ldh fiir eine stăndige
ntlm.ismati3che Ausstellung innerha1b des Muselims auszuwerten.

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

a

b
Fig.

J

b

a
Fig. 2

a

b
Fig . 3

Fig. 4

b

P 1 . 1 . 1 - Medalia Institutului de naştere şi moşit - 1 839; 2 - Medalia restaurării
mînăstirii Bistriţa - 1 845 ; 3 - Medalia înfiinţării Azilului Elena Doamna
- 1 86 2 ;

4 -

Medalia înfiinţării arsenalului din Bucureşti - 1 863.
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Fig.

4

b

b

b

1 .2. 1

- Medalia
comunei Turnu-Măgurele lui Kogălniceanu - 1864. 2 - Medalia
expoziţiei de horticultură şi apicultură, Bucureşti - 1864. 3 - Medalia expo
ziţiei cooperatorilor din Bucureşti - 1894. 4 - Medalia expoziţiei de agricul
tură şi industrie, Bucureşti - 1881.
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P 1 .3.

1

Medalia inaugurării cheiului portului Brăila - 1872.
morativă a independenţei - 1881 . 3 - Medalia liceului
1890. 4 - Medalia Institutelor Unite din Iaşi - 1891.
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Medalia come- .
Turnu Severin .
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1

Fig.

Fig. 2

Fig .

3

b

b

b
Fig. 4

P

1 .4 . 1

Medalia teatrului oraşului Focşani - 1909. 2 - Medalia lui Mihai Vitea
zul - 1905. 3. - Medalia lui Vlad Ţepeş - 1905. 4 - Medalia dr. Carol
Davila - 1903.
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1 .5. 1 -

Medalia centenarului naşterii lui Ion Hellade Rădulescu - 1902. 2 - Me
dalia lui George Bariţiu - 1892. 3 - Medalia Ministerului lucrările Publice

- 1910.
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UN VETERAN AL GRAFICII MI LITANTE : VALERIU MAXIMILIAN

de A �CA POPP-SANDULESCU
Un studiu asupra graficii braşovene de la inceputul secolului XX,
sub diversele ei forme, este o lucrare destul de greu de dus la bun sfîrşit şi
de nesigură in rezultatele ei. Nimeni nu a dat atunci importanţa cuvenită
unor publicaţii in care artişti de renume ulterior colaborau cu regularitate.
Dar intimplarea are de multe ori rolul ei pozitiv şi poate pune pe urmele
unei opere ce dezvăluie preocupări pe care nu le-ai fi bănuit din partea
unor artişti cărora vremea le-a circumscris creaţia sau mai bine zis acti
vitatea.
Cercetind revista humoristică .,Ghimpele" cu intenţia de a ne do
cumenta asupra graficii braşovene de inceput de secol, am constatat că
ir1treaga publicaţie a anului 1919 (ca ş i următorii, pînă in 1924 cind revista
s<" mută din Braşov) este ilustrată de Valeriu Maximilian. Cunoscut ca
unul din cei mai mari reprezentanţi braşoveni ai acuarelei din perioada
de care am amintit, V. Maximilian apare prin această publicaţie ca unul
dintre graficienii apreciaţi al cărui condei ascuţit nu a lăsat să-i scape
nici un eveniment politic.
Dacă arta plastică braşoveană poate inscrie in palmaresul ei nume
c<.. Elena Popea cu robusteţea ei rafinată sau ca Hans Eder cu expresionis
mul său cultivat sau abstracţionismul liric muzical al lui Mattis Teutsch nu
trebuie să uităm că a existat şi un Valeriu Maximilian a cărui acuarelă op
timistă a animat viaţa culturală a oraşului intr-o anume perioadă. Fire mo
destă, V. Maximilian a fost totuşi cunoscut de contemporanii săi in diverse
ipostaze : profesor de desen, pictor îndrăgostit de natură, grafician însufle
ţit de evenimentele zilei sau compozitor de coruri. In citeva albume, car
nete şi schiţe rămase de la artist, azi in posesia muzeului de artă, se relevă
preocupările sale pentru literatură şi muzică, in afară de cele pentru de
sen ; încercări de poezii, epigrame, o tragedie in 5 acte ,.Regina Carpaţilor ' ,
23

-

CUMIDAVA
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precum şi compoziţii muzicale : "0 noapte in Carpaţi", "Marş carpatin",
,,Doina munţilor", compoziţii pentru vioară şi pian, pentru orchestră, cu
care Maximilian îmbogăţeşte repertoriul serbărilor şcolare,
V. Maximilian rămîne pentru braşoveni pictorul mişcării luminii, al
culorilor care vibrează, al freamătului aerului, al sclipirii soarelui. Este
pictorul "Poi,enii" şi al "Stejărişului" în toate anotimpurhle anului (mai ales
toamna), in care simţim mirosul reavăn al pămîntului după ploaie sau at
mosfera înăbuşitoare dinaintea ei.
Dar a-l considera pe V. Maximilian numai un acuarelist, ar insemna
să-i restrîngem opera şi personalitatea artistică. Şi dacă acuarelele sale
mărturisesc o percepere lirică a realităţii, sensibilitate in vibraţia transpa
rentă a culorilor, g:raf.ica sa militantă, demonstrează o puternică 'ancorare în
contemporaneitate şi un condei bine ascuţit.
Grafica, permanent factor de sprijin al ideilor înaintate, genul de
artă ancorat puternic in actualitate_şi cu o deosebită putere combativă, este
practicată de V. Maximilian cu acelaşi fin simţ de observaţie care-i carac
terizează şi acuarela. Desenul simplificat, cu linii puternice, uneori cu ca
racter de caricatură pentru a fi mai expresiv şi a scoate in evidenţă sensul
demascator al subiectului, caracterizează desenele şi lucrările artiştilor de
le: începutul secolului nostru. Alături de marii noştri creatori : I. Iser, Fr.
Sirato, A. Murnu, ce susţineau grafic presa bucureşteană, Valeriu Maximi
Han încearcă - reuşind de cele mai multe ori - un echivalent in presa
provincială respectiv in cea braşoveană.
Caricatura ca şi desenul humoristic nu au fost considerate niciodată
gen de artă minoră. Cine nu-şi aminteşte de admirabHele şarje din
albumul lui Leonardo Da Vinei, acelea din "Dansul macabru" al lui H.
Holbein sau de schiţele lui Goya ? Caricatura s-a născut odată cu primele
manifestări ale artei, constituită ca o artă intelectuală care cere pe Ungă
tc.lent nativ şi o fină observaţie şi cugetare, de care adesea pictorul se poate
lipsi.

ca

Prin mijloacele ei specifice, grafica a reflectat viaţa în multilatera
litatea fenomenelor şi aspectelor sale, exercitind la rindul ei o influenţă
activă asupra dezvoltării ideilor progresiste. In arta noastră plastică, grafi
ca are o îndelungată tradiţie progresistă şi revoluţionară. Tradiţiile mili 
tante ale graficii româneşti se desprind din lucrările artiştilor revoluţio
nari de la 1 848. Operele lui Negulici, Rosenthal, Lecca, au fost expresiile
opiniilor de masă care afirmau forţele progresului şi combăteau ceea ce
era retrograd, frinind dezvoltarea societăţii.
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Trebuie să recunoaştem că genurile mai .arhaice din prima jumătate
a secolului al XIX-lea n-au produs nici artişti mari, nici .opere ·semnifica
tive, dar ele au pregătit o opinie publică, au precizat noţiunea de artist,
i-au fixat locul in ierarhia ocupaţiilor utile. Este scena pe care o va găsi
� pe care va evolua Th. Arnan; prin el desenul şi gravura ajung ramuri
ale artelor plastice la fel de stimate ca pictura şi sculptura, vor fi propuse
in expoziţii şi vor intra in colecţiile particulare şi publice.
Apariţia primelor cercuri muncitoreşti şi a primelor revoluţii mun
citoreşti la sfîrşitul secolului trecut, răspîndirea ideilor marxiste, creşterea
conştiinţei de clasă a proletariatului, au dat graficii un caracter militant
mai hotărît şi o orientare ideologică mai clară. Anii primului război mon
dial, calamităţile măcelului provocat de dorinţele de jaf şi cotropire ale
burgheziei şi moşierimii, au constituit prilej de manifestare a protestului
de ·Către artişti care au arătat în desene vibrante şi de mare intensitate
emoţională, sărăcia şi înapoierea economică, mizevia şi foametea, lipsa de
drepturi politice şi economice in care erau ţinute masele muncitoare. Este
perioada (1900-1 920) în care au apărut peste 2000 de periodice de tot fe
lul, fenomen caracteristic dezvoltării presei regimului burghezo-moşieresc.
Tot acum apare caricatura ca un mijloc de critică făcută cu scop educativ
şi moralizator, ca un mijloc de a identifica tarele sociale, uneori cu spirit
şi fineţe, alteori cu amărăciune şi sarcasm.
La noi primele manifestări de satiră in arta plastică pot fi semnalate
a doua jumătate a secolului XVII în frescele bisericeşti care tratează
tema "Judecăţii de apoi". Aici se întrezăresc unele secene de protest cu
privire la orinduirea socială a vremii, exprimată de multe ori intr-un lim
baj foarte apropiat de sublinierea caricaturală. Odată cu procesul de laici
zare al artelor plastice au început să apară in primele decenii ale secolului
XIX şi unele desene satirice privitoare la evenimentele din vJaţa politică
sau cultUTall ă a ţării.
în

Despre o caricatură politică, puternic răspîndită în toate straturile
populaţiei nu se poate vorbi pînă în momentul apariţiei presei umoris
tice al cărei caracter este inainte de toate politic, combativ. Printre cele
mai vechi periodice humoristice se numără şi "Ghimpele" (alături de "Spi
riduş" sau "Nichipercea").
Prin V. Maximilian şi respectiv prin grafica sa, "Ghimpele" va re
prezenta pentru braşoveni sinonimul revistei "Furnica" din Bucureşti.
Aceasta este tribuna de pe care V. Maximilian va îmbina în creaţiile sale
grafice cele două coordonate social-politice, plecind de la ideea interferen23 °
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ţei celor două fenomene : politic şi cultural, pentru a ţinti mai exact şi mai

profund in evenimentele zilei.

Considerind realitatea ca pe o sursă de informare şi mesaj , artistul
considerindu-se un receptor al acestora, V. Maximilian va pune pe prim
plan tocmai exactitatea informaţiilor,

desfăşurind o activitate bogată in

cadrul revistei "Ghimpele". Necesi �atea de reinnoire, de a găsi in fiecare

zi una sau mai multe idei asupra evenimentului

contemporan care-i cere

desenatorului un efort cerebral excesiv, străbate fiecare număr al publi

caţiei.
Vaoo anu!J.ui 1 9 1 9 pare ra fi data naşterii revi..srt:e i, primul n umăr pur
tînd data de 1 1 august, apărîind pînă în 1 924, dar cu foarte mari întreruperi.
Redactată la Braşov de către Moş Sfadă, sub numele său adevărat M. G.
Sămărineanu, "revista de umor şi satiră pentru toţi şi pentru toate, Ghim
pele" creează în j urul evenimentelor din 1 9 1 9 o atmosferă care prin veri

dicitatea şi comicul ei îşi va cîştiga tot mai mulţi adepţi. Este perioada în
care in Bucureşti activa demult revista cu caracter monden protestatar a

lui

G.

Ranetti şi N· Ţăranu "Furnica" şi în care ca şi în "Ghimpele" pam

fletul in vorbe şi in imagini se intindea pe un teren foarte vast, de la satira
antidinastică pînă la calamburul ţintind alcovul personajelor zilei. Se rea
lizează astfel o uni.tate de spirit intre oolia�boratorii " "Furnicii" (Ary Murnu,
F. Şirato, I. !ser) şi cei ai revistei "Ghimpele" (V. Maximilian, Varadi), uni
tate ce a lăsat istoriei adevărate documente ale căror .imagi:ni ne ajută să
reconstituim o anume perioadă istorică.
Atent la contemporanii săi, ridiculizîndu-i sau stigmatizîndu-i in cî
teva trăsături de creion, V. Maximilian nu face numai o satil'lă morală şi
socială, ci, opera sa, reflectînd timpul său, furmizează istoriei autentice do
cumente. In desenele politice Maximilian a creat

imagm1 concise ce se

citesc de la prima privire şi care transmit întreg conţinutul de idei, imagini
care, consuHîndu-le, putem remarca hptul că V. Maxirnilian nu era de
parte de adevărul pe oare Henri Avelot îl susţinea : "un bun desenator de
presă trebuie să posede aceleaşi calităţi ca şi un j urnalist :

gust extrem pentru

vi a

ţa

curiozitate, un

con temporană. El trebuie să se exprime rapid,

căci adesea nu are decît un timp Hmitat. Să aJi bă o excelentă memorie vi

zuală pentru a inlocui cu ea insuficienţa elementelor strînse pe pia�ă. De

senul său trebuie să fie bine reproduct�bil, de o execuţie clară, netă şi ex
presivă pentru a fi înţeles de toţi cititorii şi totuşi nu banală" .
Desenul politic poate fi considerat ca o armă cu două tăişuri, pe de
o parte sesizÎind defectele instituţiilor, iar ·pe de a1.rtă pavte căutînd să le

combată. Desenatorul politic este prtin definiţie combativ. Lui îi este permis,
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deci, de a exprima liber ill1dign�area sa, furia , de a fi violenrt; sau agresiv ; şi
intere sul unei caricaturi politi(!e este detel'llllmat tocmai de calitatea dese

nului, de spiritul l egendei , de valoarea comică sau i ngen ioz i tatea ideii ex

primate. Or, pentru a înţelege mai •bme desenul

satiric

al lui V. Max imil i an ,

trebuie să ne gîndim �a situaţia social�poliltică a României din vremea aceea.

Tabloul vieţii politice din Româlnia d e la începu tul secdlu�ui XX con
tinuă să fi e dominat de o instabilitate gu ve rn am ental ă marcată atJ."t in viaţa

socială cît şi în cea culturallă. Un domeniu puternic combăt ut în desenele
sale, este cel referitor la politica internă, demas cî nd descompunerea morală

şi politică a part idelor istoriC€ din Româlnia. Allternînd la guv ern e!le av ea u

faţă de dezvoltarea economiei ţării o atitudine asemă111 ăltoare iar polit ica de

aşa-zisă în�u rnja re a industriei prin diferite avantaj e acordate ÎIIl treprinde

rilor din România nu inseamna de f apt o pollitică de dezvoltare a industr i ei

naţionale, ci susţmerea pe linie de stat a intereselor de cilasă ale burgheziei

şi moşierim.ii şi ale companiilor străine. Sînt demascate toate eschibiţiile
şi

j ongleriile celor două parrtide aşa-zise istori ce, pentru a se menţi ne sau

a ajunge qa putere, ca ş i mascarada �uptelor politice in care-ţ;i dau mîna

de îndată

ce

este voliba de a se înf.rupta din burnurle

ag oni s i te de popor

( " Şeful Parll.i dului naţional" - 1 sep tem b ri e 1 9 1 9,

mâniei" - 29 septembrie 1 9 1 9 , "Un nou guvern"
verne militarizate" - 1 3 octombrie 1 9 1 9).

"E vacant guvernul Ro
- 6 oct om brie 1 9 1 9, "Gu

Este înfi,erată poliltka de parvenire a hiberalilor care urmăresc numai

interesul lor profit înd de eroismul ostaşului român, corupţia in alegeri ca

şi politica dinastiei �regale a lui Carol ("Ghiimpele"

-

'lllr . 1 4, p. 4-5, nr .

1 0, p. 5). aarita te , prec i z i e , condzie, simt cal ităţ iJe cu care el lucrează ope

rativ o prindu -s e asu p r a ese n ţialul ui alegîll1 d numai un minim de elemente
în sta re să sugereze cadrUJl în care se desfăşoară scena.

Menajeri•a de politiaieni, lacomi, vicleni, fri c oşi, reacţionari, consti

tuie şi ea un punot de plecare pentru desenele artistului ("Brătianu înainte

de alegeri" , "După alegeri "

-

1 7 noiembrie 1 9 1 9, "Maniu trecînd Plredea

lul" - 1 7 noiembrie 1 9 1 9). Pe lîngă spiritul V!iu şi participant necesar ob
servaţii lor,

artistul arată şi ge nerozi tat e - trăsătură

spec ifi că

tempera

m entulu i său - dăr uillld lucrul ui o mare uşurinţă i nterpre tat ivă. Cu ace

leaşi mijloace g rafi ci anul atacă imperiall ismul economic ca�re subordonează

libertatea ţărilor şi le dictează politica (Ooperţ i le nr. 2, 3, 1 9 1 9, "Conferinţa

păcii " - noiembrie 1 9 1 9) ca ş i caracterul imperialist al ii"ăz.boiuJ.ui mondial

( " Oc ro tirea statelor mici", "Concertul eu�ropean" - 1 9 1 4- 1 9 1 8, decembrie

1 9 1 9 . . "Umbra coifului gennan " 1 91 4-1 9 1 8).
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Alături de aceste desene cu trimitere directă şi exactă ia evenimen
tele zilei,

V.

Maxi.mill. ian susţinînd din punct de vedere grailli c Îlntreaga pu

blicaţie a anului
că.r!i"

-8

1919,

realizează ş.i carica�turi de moravuri ("Idilă cu evo

septembrie) sau desene sati!l'ice la adresa educaţiei

("Pietre pentru templul meu" - 25 august).

atenţie deooruJ. u i care se schimbă mereu :

tineretului

Aici artistul acordă o mai mare

cînd intel'lioare bogat mobilate,

cim.d muntele cind ·p]a.jta. Pentru reprezenuarea ei aconiă o mai mare atenţi e
cadrului, vestm1nte1or, introducindu-ne prm :aceasta în atmosfera epocii şi
în mentalitatea personajell10r .

1922

Incepmd din

.revista "Ghimpele" apare la Oradea păstrîndu-şi

V. Maximilian v;a avea acum o contribuţie mul t
mai restrînsă, rea1i:2f'l!Od numai f.rontispiciiie, 1abia în 1924, anul dispariţiei
reVistei, îl regăsim pe a rtis t sub denumirea de caricatw-ist realizînd alături
de fronrtispicii şi caricatura zilei.
Se poate afilrm:a deci că anul 1919 este anul în care v. Maximilian
însă colectivul de redacţie ;

dă l'a iveală prin desenele sale, înrădăcinarea sa în epoca trăită.
că ceea ce-l preOCUJpă nu este forma. ori stofa hainei,

Observăm

lhainţul ceasornicului

sau acul de oravată, ci chipul, t.răsăturile feţei, desenele sale aaracterizîn

du-se astfel printr-o puternică actualitate şi combativitate. Putem vorbi în
sensul acesta de o grafică militantă l a V. Maximilian, artistul luptmd prin

oarioatura sa

pentru

cu cer

i rea unui ideal.
V. Maximilian nu recurge niciodată la

In desenele sale humoristice,

exacerbare, mai degrabă la o accentuare voită, inWligentă, păstlli ndu-se to
tuşi în limitele realul u i , personajek� sale devenilnd imedi a t reoognoşcil;:lile.

Desenele sale r el evă prin humorul şi vigoarea lor o mare însuşire de a şarja,

� a sti.liza şi de a cristaliza într-o 1inie, două, tot comicul ori grotescul
unui tip sau al unei sttuaţii. Se păstrează în ailbumel.e sale de schiţe din pa

trimoniul muzeului de artă pagini întregi cu caJrioaturile personajelor ce
co n s tit u iau clientela zilnică a localurilor.

s imb ol ul , frecvent în gtrafică şi mai ales în cea mili tantă,
V. Maximilian, ma�nifestat prLn personaj ul tipic, care revine· ca

Desigur că

apare şi la

o semnalizare, pentru a îndrepta ori a menţine altenţia privitorului într-o

atmosferă combaltivă, alteori bind însă in tegrat , cu un rol bine definit, in

subiectul imag1nii. N e referim la apariţia f:recventă în grafica sa a caricatu
rilor lui WHson, 'a Kiaiserului sau a coifului german).
După

29

de .a'Thi de la di,spari�ia artistului, analizîndu'-i mai bine crea 

ţia, constatăm că V.

Maximilia:n

a fost pentru penioada în care a activat

o

persolll8:lii1Jaite btne cunoscută·, mai ales de loC1..1Ji. t orii BraşoV'lLlUi şi solicitată
în diverse domenii.

O

personcditlate aDtistică au un amestec rall" de anailiză,
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de iropie, df:! vis, de Ş,�tţcisa,n şi V.�lie I;!�Ub�aJil.tă. V. Maximiliam. a
istoriei adevărate documente şi imaginile sale ne ajută să reconstituim o
·
istodcă.· El a ��t o ,adevărată. fresdi socială de mică intindere dar
pliriă cie sevă, a unei epoci. de asupŢj.re sooilală, jaf şi împime.
·
PasiU!llea de d�senator a lui V. Maximilian este sim.c�ă şi vec:ţl� şi
dacă ea �.:.a menţi�t.rt
vtiaţa e
c·ă 'artistul a d'at · desenuiui o
ma.Te atenţie şi 1-.a p11acticat cu o 'SeriozirtJate şi o rîWlă exemplară.

perio�dă

,

.

.

t�Îă

·

i . :- r

·

�lll

Prim.
grafica
sa V. Maxirnili:a!n im.terpretează,
disecă şi dezbate pro.
1•·
. ! '
blemele ceile mai acute a�e vremii, d� pe p�iţii realliste· Limbajul pe' c.ar:e-1
foloseşte este simboHzarea expresivă, imaginea sintetică, directă; cliall'ă,' su
gestivă care invită cititorul sau omul grălbit de pe stradă să partiCipe 'la o
acţiune, să cunoască, să ia atitudine, în ultimă instanţă să fie contemporan.
Astfel linia închisă sau dimpotrivă, mai destinsă şi mai Iluctuantă cre
ează forme şi sugerează planuri in funcţie de ideea şi sentimentul artistului,
de conţinutul pe care vrea să-1 exprime, potenţindu-1. Imaginile sale au şi un
plăcut aspect decorativ, o cuprilndere sintetică, simplificată, subtilă, din care
nu lipsesc �itmul, reliefaxea omului şi sugernrea mediului.
•

.

.

.

'

'

,·

:

.

Grafica sa este prin excelenţă compoziţională, imagirnea construită şi

compusă cu accentele de lirism proprii temperamentului său. Caricaturile
sale cu caracter satirioCHiooial, ce re:f.ll ectă lupta dkză împotrica tarelor re
gimului monarhist constituie, sau mai bim.e zis au constituit pentru perioa
da aceea, un mic aport la trnnsfornnarea mor<ală a omului.

Privindu-i opera, constatăm că aceasta îşi desfăşoară in faţa noastră
ca un evantai, multiplele domenii in oare a activat artistul Nimic nu 1-a
obosit, nimic nu a considerat înjositor pentru condeiul său.
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V.

MAXIMILIAN ALS KAKIKATUKIST UND KĂMPFEKISCHEK
GKAPHIKEK
(ZUSAMMENFASSUNG)

In dieser Arbeit untersucht die Verfasserin eine bisher wenig bekan
nte Seite des Kronstadter Ki.instlers Valeriu Maximilian, und zwar seine
Tatigkeit als Karikaturist und kampferischer Graphibr.
In Braşov (Kronstadt) erschien

1919 - 1924

eine hurnoristische Zeit

schrift "Ghimpele" (Der Stachel), die eine ăhnliche j\usrichtung wie die
in Bukarest erscheinende Zeitschrift "Furnica" (Die Ameise) hatte. Durch
sein

Talent

sowie

durch

seine

scharfe

Beobachtungsgabe

gelingt

es

V. Maximilian fiir diese Zeitschrift "Ghimpele" die Ereignisse des Krieges
und der Nachkriegszeit ki.instlerisch zu gestalten.
Durch seine Graphik schliesst sich V. Maximilian denjenigen Kiinst
lern an, die sich bemi.ihten, durch ihre Tătigkeit an der Umgestaltung der
moralischen Atmosphare des Menschen seiner Zeit mitzuwirken.
Dic Verfasserin untersucht und schatzt die Verdienste von V. Maxi
milian um die Lokalpresse ein. Sie stellt aber auch fest, dass er sich nicht
zur Vollkommenheit des graphischen Ausdrucks erheben konnte wie ande
re seiner grossen Zeitgenossen, z. B. Iser, Sirato, A. Murnu. Trotzdem hatte
die Graphik von V. Maximilian eine verdienstvolle Rolle als kiinstlerische
Widerspiegelung der Zeitereignisse.
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, . Prohodul Germaniei in 1916-1919 făcut de Wilson", "Ghim
p el e " nr. 11 din 20 -TX-19 1 9 .

Jt),·fi,&....

lui Wilhelm... la Dom·n . . . "
de s ch i ţe proprietatea muze u lu i de artă)

" V i s ul

(In caietul

"Umbra coifului german 1 9 1 4- 1 9 18"
(In caietul de schiţe p ro pr ieta tea llluzeului de artă)
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,.Maniu urcînd la putere"
Ghimpele nr. 9 - august 1919

( fn .caietul de schiţe . proprietatea muzeului de <}.rt�)
"Pajura austro-ungară i n Carpaţi"
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Capete de expresie
(In caietul de schiţe proprietatea muzeului de artă)
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WOLFGANG PUTSCKE, SACHTYPOLOGIE DER LANDFABRZEUGE.
EIN BEITRAG ZU IHRER •ENTSTEHUNG, ENTWICKLUNG
UND VERBREITUNG

Dr. IOAN TALOŞ
(Tipologia vehiculelor ţărăneşti. O contribuţie la apariţia, evoluţia şi răs
pîndi rea Jor) Walter de Gruyter, Berlin, New Jork, 1971, 163 p. + 25 pl.

Al patrulea volum al seriei Schriften zur Volksforschung, pe care o
editează trei renumiţi profesori de etnografie şi folclor, G. Heilfurth, K.
Ranke şi M. Zender, a fost consacrat, de către tînărul Wolfgang Put
sche, tipologiei vehiculelor ţărăneşti ; lucrarea îşi propune să ne ofere o
2ontribuţie la studiul apariţiei, evoluţiei şi răspîndirii acestora.
Autorul studiază particularităţile de construcţie şi pe cele funcţio
nale ale vehiculelor, pe care le ordonează într-un sistem tipologie. Dată
fiind însă multitudinea de vehicule, W. Putscke se limitează la studie
rea acelora pe care d-sa le consideră tipice, adică a celor ·care sînt con
struite din roată şi osie, care sînt puse în mişcare prin tracţiune anima
lă şi care sînt utilizate pentru transportul poverilor şi al persoanelor.
Urmărirea în timp a diferitelor vehicule fiind apoi o problemă extrem
de complicată, autorul se hotărăşte să aleagă două secţiuni sincronice :
una preistorică sau istorică timpurie (cu formele pe care le aveau obiec
tele studiate, in cadrul intregului teritoriu de răspîndire) şi una moder
nă (cu formele actuale vehiculelor, pe acelaşi teritoriu), cele două sec
ţiuni completîndu--se reciproc.
La baza lucrării lui W. Putscke se află o bibliografie ce însumea
ză aproape 400 de titluri, secundate, pe teren german, de cercetări per
sonale. Studiile privitoare la vehiculele ţărăneşti sînt clasificate în : ge
nerale şi speciale, arehologice şi etnologice. Seria învăţaţilor care abor
dează această problemă dintr-o perspectivă generală pare să înceapă cu
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Johann Christian Ginzrot, care a publicat 4 volume la Munchen, în 1 8 1 7
şi 1 830, primele două fiind dedicate vehiculelor grecilor ş i romanilor,
iar următoarele studiind aceeaşi problemă la diferitele popoare din evul
mediu ; merită să fie amintite numele lui Theo Wolff (1 909), Edwin
Tunis (1 955), Wulf Schnadendorf ( 1959) şi Wilhelm Treue ( 1 965). Cerce
tările arheologice referitoare la vehiculele ţărăneşti au început abia
după 1 900 şi s-au concentrat în special asupra carului cu roate, a caru
lui de luptă cu două roate şi a carului de cult ; unele cercetări urmă
resc problema în epoca de piatră, în cea de bronz şi de fier, pe cînd
altele, in epoca Hallstatt şi La Tene ; sint apoi autori care şi-au consa
crat activitatea cercetării izvoarelor din domeniul artei, al desenelor
rupestre, al .urnelor, al monedelor etc., pe cînd alţii s-au străduit să stu
dieze apariţia roatei şi a vehicului ţărănesc in general.
Dintre cercetările etnologice asupra temei, care reţin atenţia lui W.
Putschke, amintim pe aceea a lui A . Schulz .( 1892), F. Streubel ( 1 9 54) ,
G. Berg (1 935) şi A. G. Haudricourt ('1948). Constatăm că singura dintre
publicaţiile româneşti care figurează în bibliografia lucrării este lmages
d'etnographie Rournaine, d e T. Papahagi. E adevărat, problema n-a fost
cercetată în amănunţime la noi. Întrucît, W. Putscke a publicat acum
numai o parte a tezei sale de deoctorat, teză care urmează să apară
integral in Studia Linguistica Germanica vol . V (cf. p. 101), credem
necesar să atragem atenţia autorului asupra următoarelor lucrări româ
neşti ·care ar putea fi puse la contribuţie : Al. Cebuc şi C. Mocanu , Din
istoricul transporturilor de călători în România, Buc., 1967 ; Petru
Idu, Mijloace tradiţionale de transport, in "Ţara Birsei", vol. 1, p. 359373 , Bucureşti, 1 972. Sintem convinşi că cercetarea vehiculelor aflate în
muzeele noastre, ca şi a celor din muzeele balcanice în general, ar putea
aduce o contribuţie de seamă la îmbogăţirea informaţiilor privitoare la
temă, şi ar uşura descoperirea, dacă nu a unor tipuri noi de vehicule
ţărăneşti, cel puţin a unor variane tipologice necunoscute.
Pentru a putea cunoaşte procesul de apariţie şi evoluţie a vehicu
lelor ţărăneşti, autorul cercetează mai intii formele preliminarii ale
acestora, pornind de la ideea lui F. Hancăr că orice unealtă nu e altceva
decît o "combinaţie a elementelor existente anterior' . Ca posibile forme
preliminarii ale roatei, autorul ia in discuţie roata fusului de tors, roata
de moară şi roata olarului, fără a neglija părerile după care roata ar
putea reprezenta o imitaţie a discului solar sau a unor obiecte rotunde
de podoabă. Roata fusului de tors e general răspîndită în zonele în care
se cunosc vehicule ţărăneşti, cu excepţia Scandinaviei, unde acesta a fost
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at��tată ·abia În (#Jdcli brdrrzului. Roata tle moal'ă -ş·i în �p�cial 'Cea de rîş
niţă , :atestată in Chfrfa, ASia de Mijloc, Inoia, Egipt, Grecfa. Italia, în ţi
nuturile galo-celtice etc., lipseşte din Europa de Nord, unde a fost ates
tată in La Tene-ul tîrz1u. Roata 'olarului era ·cunoscută încă înainte de
anul 3000 i.e.n. in Mesopotamia 'şi in Egipt, de unde a trecut mai întîi în
Grecia, apoi in Italia, pentru ca in La Tene să treacă Alpii. W. Putscke
ajunge la concluzia că numai două dintre acestea, roata fus'Ului de tors şi
roa:ta 'olarului, pot fi considerate ca forme preliminarii ale roatei de vehi
cul ; d-sa consideră Mesopotamia şi E)giptul ca loc unde putea să apară
roata de vehicul.
Studiind apoi dricul, autorul constată că la baza acestuia se află
tîrşa (cu hamuri ,şi cu jug) şi sania (cu tălpi paralele şi cu tălpi în eră
cană). Dacă tirşile cu hamuri sint răspîndite în partea nordică a Europei
�i Asiei (Irlanda, Scoţia, Norvegia, SueiClia, Filanda, Karelia, Ucraina,
Siberia, China, Filipine ş.a;) cele cu jug sînt atestate în al doilea mileniu
înaintea erei noastre, probabil în epoca bronzului, exclusiv intr-un desen
liguric de piatră.
Sania cu tălpi paralele e răspîndită în Suedia, Finlanda, nordul
U.R:S.S .. Spania, Franţa, Mesopotamia, Egipt, şi poate fi datată pe alocuri
cu 3000 de ani înaintea erei noastre. In schimb, sania cu tălpi în crăcană
cunoaşte o arie mai redusă de răspîndire (sudul Suediei şi Norvegiei,
Danemarca, Anglia, sudul şi răsăritul Franţei, Spania, Portugalia, Polo
nia) şi are mai puţine şanse de a fi acceptată ca formă preliminară a dri
cului de car.
Harta formelor preliminarii ale vehiJculelor ţărăneşti arată o mare
frecvenţă a acestora în Mesopotamia şi in Egipt, regiuni urmate de stepa
est europeană şi de aceea a Asiei Mijlocii, în timp ce �uropa de sud şi
de apus se află doar pe locul al treilea. Avind în vedere această freeven
ţă, ca şi condÎţiile de producţie din zonele amintite, autorul acordă Meso
potamiei locul înîti, ca ţinut în care ar fi putut apărea vehiculele ţă�ă
neşti, urmat de stepa eurasiatică şi de ţinuturile siberiene de sud.
W. Putscke sistematizează materialele ce-i stau la dispoziţie in trei
tipuri fundamentale : tipul fundamental A, vehiculul cu patru roate,
caracterizat prin lipsa oiştei, ·răspîndit in spaţiul dunărean încă în epoca
bronzului ; el are patru variante tipologice ; tipul fundamental B, carul
cu două roate şi oişte, caracterizat prin dric triunghiular şi prin •raqiu
ne dublă ; el are trei variante tipologice ; tipul fundamental C, carul
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cu două roate şi hulube, caracterizat prin dricul construit din paralele şi
prin construirea lui in mecanismul de tracţiune, adeseori simplă ; el e
sărac in variaţii tipologice.
Fiecăruia dintre tipurile vehiculelor ţărăneşti, ca şi variantelor lor
tipologice, le sînt cercetate răspîndirea geografică, atestările timpurii şi
cele moderne, precum şi procesul de evoluţie, autorul oferind adeseori
informaţii deosebit de interesante.
De un real folos sînt cele 75 de reproduceri fotografice şi desene,
care cuprind, am putea spune, o antologie a celor mai interesante modele
de vehicule ţărăneşti, începînd cu cele care datează din mileinul al trei
lea înaintea erei noastre (desene rupestre, desene pe vase, modele de lut,
de cupru, de aur etc.), pînă la cele din epoca modernă . Acestor reprodu
ceri le urmează nu mai puţin de 19 hărţi, care înfăţişează localizarea
cercetărilor arheologice şi etnologice referitoare la vehiculele ţărăneşti,
răspîndirea formelor preliminarii posibile ale roatei, ale dricului şi ale
mecanismului de tracţiune, frecvenţa acestora, regiunile unde au fost
descoperite cele dintîi care cu dric, centrele de dezvoltare a carului cu
hulube, răspîndirea carului cu patru roate, cu şi fără oişte, a carului cu
două şi trei roate, funcţiile carelor ş.a.
Privită în ansamblu, lucrarea lui Wolfgang Putscke se remarcă
prin forma sa concentrată, printr-o bună sistematizare a materialelor,
prin temeinicia constatărilor şi deducţiilor, prin numero asele ilustraţii pe
care le cuprinde.

SACHTYPOLOGIE DER LANDFAHRZEUGE
(ZUSAMMENF ASSUNG)

Das Buch van Wolfgang Putscke Sachtypologie der Landfahr
ein Beitrag zu ihrer Entstehung, Entwicklung und Verbreitung
Verlag Walter de Gruyter, Berlin-New York, 1971, wird kurz besprochen.
Der wissenschaftliche Charakter des Buches und die Forschungsmethoden
des Autors werden vom Rezensenten hervorgehoben. Als Grundlage
dienten dem Verfasser archăologische Funde und Darstellungen der bil
denden Kunst aller Kontinente aus verschiedenen Zeitabschnitten.
zeuge,

In der Bibliographie des Buches werden fast 400 Titel aus der
Fachliteratur angefilhrt, darunter auch einige rumănische Arbeiten, von
denen allerdings die neuesten und wertvolleren fehlen.
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