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INDEPENDENŢA DE STAT A R OMANIEI, REZULTAT AL VOINŢEI
FERME DE LIBERTATE ŞI NEATIRNARE A POPORULID R OMÂN

de TITUS N. HAŞDEU şi TIBERIU COLIBAN

Anul 1 877 este piatra de hotar a istoriei noastre, nu numai prin semni
ficaţia acelui moment cînd o naţiune s-a proclamat independentă, păşind
apoi cu arma in mină spre a se elibera, ci prin faptul că independenţa a re
prezentat incununarea unor veacuri de trudă, suferinţe şi lupte eroice ale po
porului român impotriva dominaţiei străine.
Jncă din perioada entogenezei, poporul a fost confruntat cu numeroa
sele invazii ale valurilor migratoare. " Prezenţa acestora şi războaiele pus
tiitoare pe care le-au purtat - se subliniază in Programul P. C . R. - au
frinat temporar dezvoltarea forţelor de producţie . . . dar n-au putut distruge
fiinţa poporului nostru, păstrător a unor tradiţii şi virtuţi militare moşte
nite de la strămoşii noştri geto-daci, nu l-au putut abate din drumul său
istoric-obiectiv" .
Trep tat, după terminarea migraţiilor, românii au inceput să se orga
nizeze mai intii în formaţiuni statale mai mici, care prin centralizare, proces
uşor sesizabil şi in restul Europei, au devenit puternicele state feudale : Ţara
Românească, Moldova şi Transilvania ; ele au asigurat conservarea existen
ţei poporului nostru, întărindu-i capacitatea de rezistenţă în faţa tendinţelor
permanente de expansiune ale marilor puteri.
Apărarea gliei străbune, "visarea iubită a domnitorilor noştri cei viteji"
a fost dominanta evului mediu românesc.
Mircea cel Bătrîn în faţa puterii crescinde a turcilor, va aborda pe plan
intern o politică de întărire a puterii centrale, iar pe plan extern va iniţia un
puternic front antiotoman, ce îşi va arăta roadele în bătăliile viitoare. Dato
rită prestigiului de care se bucura în faţa ţărilor inspăimîntate de forţa tur
cească, Mircea cel Bătrîn va fi considerat arbitru al E uropei de sud-est, re
uşind chiar să impună propriul său candidat pe tronul sultanilor.
Coordonatele politicii lui Mircea cel Bătrîn vor fi urmate şi respectate
indeaproape de domnitorii de mai tîrziu.
Vlad Ţepeş, Iancu de Hunedoara, Ştefan cel Mare vor fi excelenţi stra
tegi şi conducători de oşti, dar in acelaşi timp vor fi iniţiatorii unor largi
coaliţii antiotomane, cele trei ţări române alcătuind u n singur front impo
triva planurilor de cucerire ale Semilunei.
La cea dintîi chemare a domnitorului se aduna "oastea cea mare" alcă
tuită în marea ei majoritate din ţărănime 1• Principatele române, spre deo1

Oastea

cea ���De,

Ecl. Mllltară. Bucureşti, 1972, p. 123.
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sebire de ţările E uropei apusene care se bazau pe mercenari, p uteau stringe
o armată numeroasă formată după cum scria Marx din ., ţărani veniţi direct
de la coarnele plugului, care luptau cu tot sufletul impotriva acelora care
veneau să le cucerească ţara" .
N umai datorită rezistenţei eroice a poporului nostru, turcii n-au p utut
transforma niciodată ţările române in paşalicuri, cum au reuşit in alte ţări
din Balcani şi in Ungaria, fiind nevoiţi să lase românilor o organizare politică
şi administrativă proprie 2•
ln lupta pentru independenţă şi unire, o pagină luminoasă a inscris-o
epopeea lui Mihai Viteazul. Domnitorul al cărui nume era rostit cu respect
şi admiraţie de intreaga E uropă a secolului al XVI-lea, a reuşit prin imbinarea
strălucită a calculului diplomatic cu acţiunea militară să înfrîngă în mai
multe rinduri colosul turcesc. Victoria hotărîtoare de la Călugăreni va de
monstra întregii Europe ., . . . cit de p uternică este naţiunea cea mai mică
cind se luptă pentru libertatea sa" 3•
Deşi conducătorii luptei antiotomane din Balcani i-au oferit în mai
multe rînduri domnitorului român conducerea luptei pentru alungarea tur
cilor din Europa şi refacerea unităţii balcanice, adică aşa-numitul .,plan bi
zantin" , Mihai a optat pentru .,planul dacic" , alegere care se explică
tocmai prin conştiinţa unităţii de neam , conştiinţă izvorîtă din identitatea
de origine, limbă şi religie a locuitorilor din cele trei ţări române .
., Planul dacic" va avea ca urmare realizarea primei uniri a ţărilor ro
mâne, .,acest act- după cum spunea tovarăşul Nicolae Ceauşescu -devenind
un simbol strălucit, insufleţitor pentru toate generaţiile care au aspirat spre
constituirea statului unic naţional" .
ln aceste secole frămîntate, neatirnarea n u s-a apărat numai pe cimpu
rile de luptă ; această idee generoasă va fi reflectată şi în lucrările cronica
rilor din secolul al X V I I-lea. Revelatoare sint in acest sens cuvintele lui Miron
Costin : ., Să nu dăm locul, că pămîntul acesta este frămîntat cu sîngele mo
şilor şi strămoşilor noştri" 0•
ln răscoala din anul 1784, condusă de H oria, Cloşca şi Crişan, s-a urmă
rit elib erarea ţărănimii române din apăsătoarea servitute feudală şi eman
ciparea naţională a românilor transilvăneni. Unii conducători ai ei, in special
Horia , s-au gindit chiar la unirea Transilvaniei cu celelalte ţări române în
fruntariile vechiului stat dac. Aşa se şi explică faptul că unii contemporani
i-au atribuit acestuia titlul de "rex Daciae" ; ori cind Horia a rostit in ul
timele sale momente cuvintele .,Eu mor pentru popor" , a avut în vedere
2 Prin tribului plătit de ţările române, In accepţiunea de răscumpărare a păcii, turcii
!şi asumau obligaţia să apere Principatele In faţa oricărui pericol extern. Pe acest argument
se vor baza luptătorii patrioţi (N. Bălcescu, 1. Clmpineanu, M. Kogălniceanu) de la mijlocul
seeolului al X IX-lea, cind vor demonstra pe plan intern şi internaţional, prin presă, broşuri
şi memorii că Poarta Otomană nerespectindu-şi obligaţiile asumate, permiţlnd ocupaţia aus
triacă ori lnstrăinind provincii româneşti şi-a pierdut dreptul de suzeranitat.: asupra Principatelor.
.
3 N i c o 1 a e B ă 1 c e s c u, Opere, voi.
1, Ed. Academiei, Bucureşti, 1974, p. 1 9 1 .
' Ş t e f a n Ş t e f ii n e s c u, Semnificaţia primei uniri a ţărilor zomdne, In "Era so
cialistă", nr. 1 6/1976, p. 45.
5 M i r o n Co s t i n, Opere alese, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 196. 7 , p . 91.
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existenţa unei conştiinţe naţionale şi pe acest temei , a înţelegerii necesităţii
unirii tuturor românilor într-un stat naţional independent 6•
Paralel, dar de această dată pe plan ideologic, Supplex Libellus Vala
chorum va repr!'zenta sintetizarea năzuinţelor comu ne ale poporului român,
în care un loc important era ocupat de revendicarea unui stat modern, in
dependent şi unitar 7•
fn secolul al X IX-lea, secolul marilor revendicări ale popoarelor pentru
libertate şi dreptate, românii au întrebuinţat cele mai diverse mijloace pentru
cucerirea independenţei, de la cereri şi memorii către marile puteri pina la
angajarea armată. In anul 1 807 la laşi se întocmeşte un memoriu trimis
imparatului Napoleon 1, in care se spune că : " Independenţa şi suveranitatea
sint atit de importante pentru constituirea unei naţiuni, încît fără această
calitate ea încetează a mai fi o naţiune ca atare" 8•
In revoluţia din 1 821 , condusă de Tudor Vladimirescu, " . . . una din acele
mişcări energice, care arăt juneţea popoarelor şi dorinţa lor de propăşire"
s-a urmărit înlăturarea jugului social şi naţional "prin p uterea armelor" 9•
Revoluţia de la 1 848, mare şi impresionantă ridicare a unei naţiuni dor
nică de progres şi libertate este străbătută ca un fir roşu de cele două dezi
derate, unirea şi neatîrnarea, atît de scumpe naţiunii române. Unitatea na
ţională a fost însăşi deviza celor 40 000 adunaţi pe cîmpia de la Blaj 10, a
fost cerută cu hotărîre de revoluţionarii moldoveni, care sub puternica im
presie a glasului ce cerea cu hotărîre " . .. noi vrem să ne unim cu ţara" , au
elaborat la Braşov, centrul de întîlnire al tuturor revoluţionarilor români,
cel mai înaintat program al revoluţiei " Prinţipiile noastre pentru reformarea
patriei" , in care se cerea " unirea Moldovei intr-un stat neatirnat românesc" 11 •
Oamenii generaţiei paşoptiste erau convinşi că numai independenţa
p utea garanta statului unitar pe care românii doreau să şi-1 făurească, cadrul
firesc de afirmare.
Dind expresie acestui fapt, marele nostru istoric şi revoluţionar Nico
lae Bălcescu, va sublinia in celebra sa lucrare ,.Mersul revoluţiei in istoria
românilor" : " ... după 1 848 noi, românii mai avem de înfăptuit două revoluţii:
una pentru unitate şi alta pentru independenţă, întrucît numai aşa se poate
ajunge la domnia poporului prin popor" 12•
Căzută sub presiunea baionetelor străine, revoluţia nu a adus după sine
u nirea şi �ndependenţa naţională , dar aceste deziderate vor rămîne o perma
nenţă a luptei românilor din deceniile următoare pentru progres şi neatirC. C. Gl u re c
s ,
u Transil��ania ln i. •toria poporului romdn, Bucureşti, 1967,p. 7.
D a n Be ri n de i, Cucerirea independenţei Romdnlei (1871-1878), Ed. ŞtUn ţl
flcă, Bu
c ur
eş ti, 1967, p. 7.
8 V 1 a d
G e o r ge s c u, Ideile politice li iluminismul In Principalele romdne (175018d.1) , Ed. Academ ie
i , Bucureşt
i , ·1972, p. 142.
• N 1 c o l ae B A 1· c e s c u, Opere, voi. 1, · Bucu
reşti, 1953, p. 310.
10 V a s 1 1
e M a c 1 u, Crearea Romdniei moderne. ln{tiptuirea statului naţional inde
pendent, ln nStu
di i şi art
i col
e de lstori
eM, XI/1968, p. 104.
n Ibidem; p;· 106.
11 N 1 c o 1 a e B A l ce s c,
u Op. cii., p. 312.
1

7

https://biblioteca-digitala.ro

VI

T. N.

HAŞDEU ŞI T. COLIBAN

oare. Exprimind clar această năzuinţă, revista ., Junimea Romină" ce a apă
rut la Paris in două numere, cerea in 1 851 .,o patrie mare şi independentă" 13•
La 24 ianuareie 1 859 s-a realizat Unirea, act cu multiple semnificaţii
pentru istoria noastră naţională. Românii au demonstrat prin dubla alegere
a lui Alexandru Ioan Cuza că ştiu să-şi făurească singuri istoria fără să �
tepte "bunăvoinţa" marilor puteri.
Unirea Principatelor a fost cea mai importantă veste pe care au primit-o
românii din T ransilvania după secole de asuprire. Faptul că dincolo de munţi
se constituia un stat naţional român, le limpezea gindurile, dădea o finali
tate precisă luptei pe care ei insişi o purtau de atîta vreme. Cenzura hab
sburgică nu a putut să împiedice ziarele româneşti să publice articole ample
şi entuziaste in legătură cu desfăşurarea evenimentelor din Principate 14•
Entuziasmul de care era cuprinsă intreaga suflare românească de dincolo
de Carpaţi l-a determinat pe Alexandru Papiu- Ilarian să scrie cîţiva ani
mai tirziu: ., Românii din Transilvania, numai la Principate privesc . . . , iar
de cind s-a ales Cuza domn, entuziasmul la românii din Transilvania era
poate mai mare decit in Principate" 15.
In scurta sa domnie, Alexandru Ioan Cuza, a înfăptuit reforme de
o deosebită importanţă, reprezentind noi paşi spre independenţa reală a
României. Cu clarviziunea care-I caracteriza, Alexandru Ioan Cuza a între
văzut chiar posibilitatea obţinerii independenţei de stat pe calea armelor:
"ca domnitor - scrisese el - sint convins de necesitatea de a acţiona cu
energie şi de a scoate toate avantajele posibile din t>venimentele ce se
pregătesc pentru fericirea şi independenţa poporului meu" 16•
In acest sens sînt bine cunoscute scopurile tratativelor duse de Princi
patele române unite cu Muntenegru şi mai alt>s cu Serbia. ţi:iri ale căror po
poare se ridicaseră adeseori cu arma în mînă împotriva dominaţiei turceşti.
Această activitate neobosită a fost de altfel remarcată in anul 1 86 1 , printre
alţii de ministrul de externe al Imperiului Habsburgic : ., Unirea nu face decît
să deschidă drumul spre o completă independenţă a Daco-României" 17•
Deşi independenţa nu a putut fi dobîndită în timpul dom nitorului Cuza,
politica internă şi externă demnă dusă de acesta, consolidarea statului unitar
român, au format acea trainică temelie pe care s-au sprijinit românii în cuce
rirea neatîrnării în perioada imediat următoare.
Naţiunea română aflată într-un frumos proces de realizare pe plan mate
rial şi spiritual, resimţea ca pe o amară nedrep tate prelungirea suzeranităţii
turceşti, care deşi anacronică, ştirbea ţara de o dezvoltare de sine stătătoare.
De aceea dobîndirea neatirnării totale devenise o necesitate stringentă. Ridi
carea s tatului naţional român, de la autonomie la condiţia superioară a inde18 DJunimea română", nr. 1, Paris, 1851, p. 30, el. Arhivel e de stat din Vien a, L.XXXIV .
Be r i n d e i, Gazeta Transiluaniei şi Unirea Principalelor, In 130 de ani de
la apariţia .Gazetei de Teansiluania", Braşov, 1969, p. 67- 74.
15 A 1e x a n d r u P a p i u- 1 1 a r i a n , Memorand
despre raporturile rom4nilor cu
nemţii, cu slauii şi cu ungurii, In timp de pace şi In cazul unei reoolulii In rifsilritul Europei, pre
z entat principelui Cuza In 1860, In .Revista pentru istorie, arheol ogie şi fil ol ogi e", 1 (1883),
v oi. 1, p. 145- 1 46.
18 D an Be r i n d e i, Op. cit. p. 1 1 .
17 C o n s t a n t i n C . G i u re s c u , Viaţa ş i opera lui Alexandru Ioan Cuza, Ed.
P olitică, Bu cur
eşt
i , 1967, p. 121.
11 D an
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�endenţei devenise o dorinţă generală şi interesa intr-un grad inalt toate
Clasele sociale existente in România acelei vremi. Lupta pentru independenţă
a' fost o permanenţă în toată perioada premergătoare istoricului act de la
9 mai 1 877. Perseverenţa de care s-a dat dovadă a fost fără egal, mijloacele
la care s-a făcut apel, extrem de diverse, colaborarea cu popoarele din Balcani
- remarcabilă. Statul naţional român s-a impus ca un factor extrem de
4ctiv In impresionanta bătălie angajată de naţiunile mici pentru neatirnare
$j tnfăptuirea unităţii depline. Experienţa acumulată în cursul evenimen
t�lor istorice anterioare le-a demonstrat românilor că independenţa nu poate
fi' dobîndită prin tratative diplomatice : ., Sîntem hotărtţi a ne face ucişi ptnă
la cel din urmă decit să ne supunem unei hotărîri contrare dorinţelor noastre . .
Nu este putere umană in stare să ne readucă sub jugul dezonorant al Turciei"18
declara sugestiv in primăvara anului 1 877 un diplomat romfn aflat la Viena..
Dţşi românii erau hotărîţi pînă la unul să-şi cucerească independenţa naţio
nală, totuşi această acţiune nu poate fi încununată de succes dedt printr-o
c.Onjunctură favorabilă care va apărea incepind din anul 1 875, odată cu lupta
de eliberare a popoarelor din Balcani, intensificindu-se pe parcurs.
Independenţa, proclamată la 9 mai intr-o atmosferă de înălţător entu
ziasm, nu era decit prima etapă a luptei pentru cucerirea suveranităţii de
pline a statului. Ea trebuia consfinţită şi apărată pe cîmpul de luptă prin
infringerea forţelor militare turceşti.
Pe toată durata desfăşurării operaţiunilor militare, armata romînă a
dovedit inalte calităţi de luptă şi morale : eroism, disciplină, adaptabilitate
la condiţiile specifice unui asediu de lungă durată , mobilitate, dîrzenie şi
abnegaţie pentru cauza independenţei patriei.
Eroismul ostaşilor români a fost asemănat adeseori cu virtuţile stră
moşilor : .,De la primele lovituri de puşcă, armata română s-a arătat aşa cum
am bănuit-o, cum am simţit-o ... Curcanii formaţi aproape exclusiv din ţă
rani, s-au remarcat prin focul armelor ca romani, cu sîngele ca daci, al căror
costum îl poartă şi astăzi" 19•
Armata care a trecut Dunărea şi s-a aliniat pentru a înfrunta duşmanul
în faţa puternicelor redute de la Plevna, G riviţa, Rahova şi Smirdan reunea
sub steagurile ei moldoveni, munteni şi transilvăneni, toţi hotărîţi să onoreze
numele de român. Astfel ziua de 30 august, zi cu valoare de simbol, primul
atac asupra G riviţei a fost condus de G heorghe Sonţu, al doilea de Candiano
Popescu, cel care a consfinţit luarea redutei de Moise G roza.
Această puternică solidaritate s-a manifestat şi în spatele frontului;
românii din provinciile aflate sub stăpînire străină au acţionat ca un singur
om la susţinerea războiului. Din Transilvania, Bucovina şi Banat au pornit
spre cimpul de luptă ajutoare materiale în bani, alimente şi echipament
sanitar ; numeroşi tineri au trecut clandestin frontiera, s-au înscris ca volun
tari în armata română, luînd parte efectivă la luptele pentru cucerirea redutelor.
.

11 Pagini din lupta poporului romffn pentru independenţă naţională, 1877-1878, Ed.
Politici, Bucureşti, 1969, p. 15.
1• G r a m m e z, de W a r d e s, La guerre russo-turque. 1877-1878, Paris, p. 145;
relatarea se referă la luptele de la Griviţa, autorul fUnd participant direct la rAzboi.

https://biblioteca-digitala.ro

VIII

T. N. HAŞDEU ŞI T. COLIBAN

Războiul din 1 877 - 1 878 a intrat de la început în conştiinţa naţion_ală
ca un război popular. El a fost numit de contemporani şi de urmaşi - războiul
pentru cucerirea independenţei României - denumire care exprimă caracterul şi conţinutul său esenţial.
.
Recunoscută prin cele două trata.te succesive de Ia San- Stefano şi Ber�
lin, independenţa din 1 877
afirma pe bună dreptate secretarul general
al P .C.R., tovarăşul Nicolae Ceauşescu - a fost plătită cu sînge de ostaşii
şi dorobanţii români în redutele de la Samîrdan, Plevna şi Griviţa, deschizînd
calea unor împliniri ale idealurilor de libertate şi progres ale poporului r�r
mân" .
Experienţa istorică demonstrează că evenimentele la care ne-am referit
constituie un ciclu legic : dacă luptele pentru eliberare naţională împletite
intr-un proces organic cu luptele pentru unitate statală duse de-a lungul
secolelor au generat istoricul act al Unirii din anul 1 859, Unirii ii va succe4a
la numai citeva decenii dobîndirea independenţei, transformînd statul naţiO
nal modern dintr-un stat autonom intr-un stat neatîrnat. Independenţa a
creat premizele de bază înfăptuirii statului naţional consfinţit prin voinţA
şi jertfa intregului popor la 1 decembrie 1 9 1 8.
-
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TEZAURlJL MONETAR ROMAN RJ.:PUBLJ(:AN DE LA PRE.JMER
JUD. BRAŞOV
de MARIA CHIŢESCU

Tezaurele monetare, indiferent de epoca lor de emitere şi de perioada
de circulaţie, au preocupat pe înaintaşii noştri, formind obiectul a numeroase
studii cu caracter numismatic. Unele descoperiri monetare au fost prezentate
exhaustiv, cu condiţ.iile de descoperire, descrierea fiecărui exemplar, uneori
şi cu greutatea , folosindu-se mai intotdeauna cataloagele de specialitate
existente in acea vreme. Aşa este cazul cu multe tezaure monetare din vremea
republicii, descoperite pe teritoriul Transilvaniei şi publica te in revistele
de specialitate româneşti sau străine. Pen tru a exemplifica cele scrise este
suficient să amintim tczaurelc descoperite la Prejmer1, jud. Braşov, Axente
SPver2, jud. Sibiu.
I ntrucit multe din descoperirile monetare romane republicane găsite pe
teritoriul ţării noastrr, în secolul X IX sau la începutul secolului XX, publi
cate de înaintaşii noş tri, e drept foarte corect sînt astăzi depăşi te ca sistem
de prezentare şi datare, dorim să le reactualizăm, chiar şi parţial, folosind
noile cataloage de specialitate din domeniul numismaticii.
Primul depozit de aeest fel şi care formează obiectul prezentului articol,
s-a descoperit la Prejmer, jud. Braşov �i a fost publicat de J. Gross sub titlul
Ein Fund Romischer Consulardenare bei Tartlau im Burzenland3•

Tezaurul a fost descoperi t în iulie 1887, pe cimpul de la răsărit de Prej
mer, lîngă cărămidăriile Copony-Kocher ce se aflau aproximativ la 1 5 minute
depărtare de sat. Lucrătorii ce săpau lut pentru cărămizi au găsit la o adîn
cime de circa 1 m monedele răspîndite. Ele au fost adunate şi predate, în majo
ritatea lor, muzeului de la Gimnaziul Evanghelic din Braşov. In colec ţia gi m
naziului au intrat astfel 1 52 denari romani republicani, un aenar incus ( nr.
140 in catalog) şi opt imitaţii după denari romani republicani, deci un total
de 1 6 1 exemplare. J. Gross arată că s-au descoperit circa 200 monede.
Astăzi , o parte din monedele tezaurului de la Prejmer (81 exemplare)
se află in eolecţia Muzeului judeţean din Braşov4• Dăm in continuare nume-

1 J. Gross, Ein Fund riimischer Consulardenare bei Tariau im Burzenland, In Korres
pondenzblatt des Vereins (iJr Siebenbiirgische Landeskunde, 1891, X IV, 2, p. 9 - 1 1 .
1 Cari Werher, Fund riimlscher Consulardenare, I n Archiv der Vereins (iJr Siebenbiirgisehe
Landeskunde, 1, 1877, p. 1 - 46.
1 J. Gross, op. cit., p. 9 - 19.

' Întreaga colecţie monetară romană republicană a Muzeului judeţean Braşov ne-a fost
pusă la dispoziţie, pentru identificare şi studiu. Mulţumim călduros şi pe această cale colegilor
din muzeul amintit .
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rele din catalogul monetar ale exemplarelor identificate ca aparţinînd tezau
rului de la Prejmer. Acestea sint: 1 , 3 - 5 , 7- 13, 15, 17- 18, 23 - 24 , 26 - 29,
33-:l6, 38, 43, 45-52, 59- 63, 67 - 68, 70·-71 , 86-88, 91-fll , 100- 1 0 1 ,
103- 104 , 106, 108 - 1 1 0, 1 14 , 1 20, 1 26, 1 29- 1 30, 141 - 143, 145, 1 5 1 . Mai
adăugăm denarul incus de la nr. 140. Cele op t imita ţii trecute la numerele
1 54 - 161 n-au putut fi i dentificate deoarece muzeul are in colecţie 1 2 imi
taţii, iar J. Gross nu dă descrierea lor. După cum se vede, denarii din teza u
rul de la Prejmer descrişi de J. Gross au putut fi identificaţi, găsindu-se
toate tipurile monetare în cataloagele de specialitate. O neconcordanţă există
in legăturii cu exemplarele ce au numele magistratului monetar P. C lodius.
Atit h•genda cit şi efigiile de pe avers şi revers există a tît la Grueber cit şi
la Sydrnham, mai puţin constatarea, semnalată de J. Gross, că pe avers şi
re\·ers rste o coroană ce înconjoari\ efigiile respective. Din păcate, monedele
nu mai sînt in colecţia numismatic[! a Muzeului din Braşov. Din această cauză
putem presupune că aceste exemplare, unicele de acest fel cu numele lui P .
Clodius, nu sint originale, ele făcînd parte din categoria d e monede copiate
de către geto-daci. Nu este exclus ca cercul periat care apare foarte frecvent
pe denarii romani republicani să fie mai slab imprimat, punctele unindu-se
intre ele şi in acest caz .J. Gross să fi vfzut o coroană.
Din anaiJza întregului tezaur rezulti'i că denarii, în majoritatea lor, au
fost emişi în mone tăriile de la Roma ( 82 exemplare); în cele din I talia ( 42
exemplare); trei denari au fost bătuţi în monetării din Italia Centrală, 10
exemplare în cele din sudul Italiei (poate Rhegium) , trei în nordul Italiei,
cinci exemplare în Nordul I taliei sau in Gallia Cisalpină, patru in Spania,
două la Narbo, un ex�mplar in Est şi altul în Asia Mică.
Întrucît greutatea monedelor şi gradul de tocire nu le avem decit la
monedele identificate din colecţia muzeului, nu credem că e necesar să dis
cutăm, aici, despre acest aspect.
Urmărind înşiruirea, din punct de vedere cronologic, a tuturor monede
lor din tezaur, observăm că ele se eşalonează, ca date de emisiune, intre seco
lele I I i.e.n. şi anul 4 1 î.e.n., după cronologia lui Sydenham. Constatăm
totodată că monedele au avut o lungă perioadă de circula ţie documentată
prin prezenţa denarilor din perioade mai vechi de emisiune ce au circulat
alături de monede mult mai recente. Este mai greu de precizat însă vremea
de acumulare pentru că in cuprinsul tezaurului constatăm două faze in care
numărul monedelor este mai mare. Prima este cuprinsă intre anii 1 33-1 02
i.e.n. şi conţine 37 denari. Cea rle a doua intre anii 90- 80 i.e.n. şi cuprinde
42 monede, Repartizind monedele pe etapele în care au fost emise, obţinem
următorul tabel :

133- 102
101 - 91
90- 80
79- 70
68- 60
.'19- 50
49- 41

. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 exemplare
. . . . . . .. . .. . . . . . .. . .. .. . . . . . . . 20 exemplare
. . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . 42 exemplare
. . . . .. . . . . . ... . .... . . . . . . . . .. . 24 exemplare
. . . . . . . ... . . . . . . . . . .. . .. .. ... . 1 2 exemplare
. . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . .. .. . . . . 8' exemplare
. .. . . . ... . . ... .. . . . . . . . . . .. . . . 7 exemplare
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Din această situaţie constatăm că o mare frecvenţă o au monedele din
a l:loua jumătate a secolului II î.e.n. In primul deceniu al secolului 1 i.e.n.
scade numărul monedelor, pentru ca în deceniul al doilea al secolului 1 i.e.n.
(90-80 î.e.n.) să avem cea mai mare frecvenţă a monedelor bătute în acest
interval de timp, ca apoi numărul monedelor să scadă odată cu numărul
anilor din a doua jumătate a secolului 1 î.e.n. Faptul ne conduce spre a con
sidera că acumularea tezaurului a început la sfîrşitul secolului II i.e.n., iar
perioada de vîrf a acestei acumulări s-a petrecut în deceniul al Il-lea al seco
lului 1 i.e.n.
Această constatare esle nouă, ea venind să întărească o observaţie mai
veche formulată de Bucur Mitrea încă din 1 958. Intr-un studiu amplu pri
vind circulaţia monedei romane republicane în Muntenia, autorul susmen
ţionat arată că merită reţinut faptul că cel mai mare număr al acestor monede
(cele emise în secoiul a] Il-lea) se plasează în a doua jumătate a secolului
al I I-lea î.e.n. Pentru următoarele trei decenii (102 - 73 î.e.n.) se plasează
majoritatea materialului 5•
Dar în toate studiile şi articolele cu caracter numismatic, atunci cind
se discuta perioada de acumulare a unui tezaur, aceasta se încadra în cele
trei decenii (102- 73)6, aşadar niciodati"i pînă recent nu s-a făcut o defalcare
a celor trei decenii, care ar fi schimbat rezultatul conclnziilor formulate pînă
acum. Este adevărat că s-a remarcat o oarecare frecvenţă în tezaure a dena
rilor emişi în secolul I I î.e.n., dar ea s-a explicat numai prin rămînerea in cir
culaţie a emisiunilor mai vechi alături de unele mai noi. De asemenea, s- a
afirmat de către unii cercetători că moneda romană republicană pătrunde
în Dacia la sfîrşitul secolului II î.e.n. dar niciodată nu s-a argumentat această
frecvenţă şi din punct de vedere numismatic, ea explicindu-se numai p rin
dezvoltarea economică a societăţii geto-dace, dezvoltare ce duce firesc şi
oricum necesar Ia schimburi comerciale7• Tezaurul de la Prejmer are o mare
importanţă in discutarea problemei pătrunderii denarului Romei republi
cane, pentru că a permis sesizarea a două perioade de acumulare a tezau
rului, la sfîrşitul secolului I I î.e.n., vreme în care pătrund pentru prima dată
aceste monede in Dacia, şi a doua etapă, şi cea mai importantă, cuprinsă între
anii 90- 80 î.e.n. şi care se amplifică procesul pătrunderii în Dacia a mone
delor romane republicane. S-a susţinut, de asemenea, că pătrunderea dena
rului roman republican duce la inchiderea monetăriilor locale ale geto-dacilor.
De aici şi conturarea a două opinii p rivind pătrunderea monedei Romei
republicane, şi deci, a incetării emisiunilor locale. Mulţi cercetători, printre
care Const. Moisil8, Bucur Mitrea9, Iudita Winkler10 înclină să creadă că dena• Bucur Mitrea, Legdlurile comerciale ale geio-dacilor din Muntenia cu republica romanii,
reflectate In descoperiri monetare, ln S.C.N., I I, 1 958, p. 1 74-238; I udita Wlnkler, Schalzfunde
riimischer Silbermiinzen in Dakien bls zum Begim der Dakerkriege. Jahrbuch filr Numismatlk
und Geldgeschtchle, XVII, 1967, p. 1 23 şi urm .
. 8 B. Milrea, op. cit., p. 179-181; 1. Winkler, op. cit., p. 123 - 140.

7 A se vedea nota 6.
8 Const. Moisil, Monedele dacilor, ln BSNR, XV, 1 920, p. 58-78.
8 B. Mitrea, op. cit., p. 174-237 ; Acelaşi , Un nou tezaur de denari romani din timpul
republicii descoperit In Ollenia, ln SCIV, 2 1 , 1970, 3, p. 433 şi urm.
1o I . Winkler, op. cit., p. 123-140.
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rul roman pătrunde la sfîrşitul secolului al li-lea i.e.n. sau inceputul celui
următor. Constantin Preda, care se ocupă de monetăria geto-dacă, constată
că acesta încetează in deceniul al treilea al secolului 1 i.e.n. şi că atunci pă
trunde şi moneda romană şi că pînă atunci prezenţa ei la nord de Dunăre
este sporadică şi nesemnificativă 11•
Studiind compoziţia a zece tezaure romane republicane descoperite pe
tot teritoriul României constatăm însă că situaţia observată de noi in tezau
rul de la Prejmer se repetă cu regularitate in toate depozitele monetare.
Tabelul rezumativ de mai jos oglindeşte foarte elocvent această situaţie vala
bilă, credem noi, pentru toate tezaurele de acest fel din Dacia.
Tezaurul
Alexandria11
Călineşti18
IlienP'
Llcurlciuu
I.ocusteni 16
Nicolae Bălcescu17
Roata18
Sălaşul de Susll
Satu NouBO
Stupini81
Gherghina

1

Total monede
anii

14
32
33
14
32
5
5
45
49
45
81

155·120

exemplare
exemplare
exemplare
exemplare
exemplare
exemplare
exemplare
exemplare
exemplare
exemplare
exemplare

1

Total monede
anii

11
34
31
28
35
12
70
33
57
76
85

90·80

exemplare
exemplare
exemplare
exemplare
exemplare
exemplare
exemplare
exemplare
exemplare
exemplare
exemplare

1

Total monede tez.

32
101
11 1
63
88
29
35
89
125
101

monede
monede
monede
monede
monede
monede
monede
monede
monede
monede

Tabelul arată, credem, clar existenţa a două perioade de pătrundere
a denarului roman in Dacia şi deci de acumulare a majori tăţii tezaurelor.
Repetăm, pri ma etapă este databilă in ultimii ani ai secolului al I l-lea
i.e.n. este documentată printr-un număr mare de denari emişi in secolul al Il-lea
i.e.n. şi prezenţi in toate tezaurele din România.
11 Const. Preda, M onedele geto-dacilor, monografie unde discută numai anumite probleme
cu caracter general privind legătura dintre monetăria romană din Dacia şi data lncetArii
emisiunilor geto-dace.
11 Bucur Mitrea, Legdturt comerciale ale geto-dacilor din Muntenia cu republica romand,
reflectate In descoperiri monetare ( Tezaurul de la Strimba, r. Tlrgooişie), ln, SCN, Il, 1958, p.
151-154.
11 Un depozit de monede romane republicane descoperit In Muntenia, ln SCIV, 17, 1966,
2, p . 235 - 254 .
1' Bucur Mitrea, Spre o rermlori(icare a tezaurelor de m onede r omane republicane descoperite
tn Dacia: Tezaurul de la llleni (jwl. Covasna), ln SCN, V, 1971, p. 81-90 .
16 B. Mitrea. Legături comerciale . . . p. 162-163.
16 Constantin Preda, Descoperirea de monede romane republicane de la Locusteni, r. Gura
Jiului, reg. Craiova, In SCN, III, 1960, p. 135-1 70 .
1 7 Maria Chiţescu, Doud tezaure romane republicane descoperite In Romdnia: Odobeştt
(jud . Vrancea) ,t Nic. Bdlce3tu (jud. Teleorman), ln SCN, VI (sub tipar).
11 Bucur Mitrea, Tezaurul de la Roata, jud. Vlaşca, In BSNR, XXXVlll-XLI (19441947); Acelaşi, In SCN, 11, 1958, p . 169-1 70, nr. 29 .
n Octavian Ftoca, Descoperirea monetard de la Sula�ul de Sus (Reg. Hunedoara) şi unele
c onsideratii asupra monedelor romane republicane de imitatie, In SCN, III 1960, p. 89 - 134.
10 Iudita Winkler, Tezaurul de monede romane republkane de la Salu-Nou (Reg. Oradea ),
ln SCN, 1. 1957, p. 79-112.
a1 Rodica Tanţău, Re3iudierea tezaurului de monede romane republicane de la Siuputt
(jud. Bistrila-Ndsdud), ln SCN, V, 1 971, p. 255-2154.
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A doua perioadă este bine precizată de numărul mare al monedelor din
fiecare tezaur prezentat şi completat de o serie de descoperiri izolate sau
din săpături arheologice şi se delimitează concret in al d oilea deceniu al
secolului I i.e.n. (anii 90-80). ln toate descoperirile cercetate circa 1/3 din
ele sint formate din monede emise intre anii 90-80 i.e.n. Acest fapt oglin
deşte că în viaţa socială a Daciei au existat două momente clare de eferves
cenţă economică şi, ca atare, de prospeţime şi inflorire a schimburilor comer
ciale, aşadar prielnice pentru pătrunderea denarului roman republican : la
sfîrşitul secolului II i.e.n. şi, respectiv, in anii 90-80 î.e.n. Pătrunzînd dena
rul roman republican, singur sau însoţit de monedele Apolloniei, Dyrrachiu
mului sau de imitaţii thasiene, monede ce aveau rol de etaloane universale,
se va ajunge la inchiderea monetăriei locale geto-dace.
Primele monede din tezaurele descoperite în România au fost aduse
în Dacia la sfîrşitul secolului al I I-lea î.e.n. sau în primii ani ai secolului 1 î.e.n.
Perioada de pătrundere intensă şi masivă a denarului roman republican
in Dacia se petrece în al doilea deceniu al secolului 1 i.e.n. (anii 90-80) .
Aşa cnm arată tabelul de mai sus, după anii 80 î.e.n. monedele Romei
republicane sînt prezente in număr mai mic în Dacia. Credem că acum este
vremea cînd îşi încep activitatea atelierele monetare geto-dace de copiere
a denarilor romani republicani. O explicaţie a marii canVtăţi de monede din
secolul II i.e.n. şi din deceniul al doilea al secolului 1 î.e.n. o dă această acti
vitate de copiere a unor exempla re care intraseră în număr mai mare în cir
cuitul lumii geto-dace22•
Din cele scrise mai sus se vede că in primul rînd marea cantitate de monede
romane republicane se explică prin înflorirea schimburilor comerciale între
geto-daci şi romani. Am mai spus că numărul mare de monede îşi găseşte
o explicaţie şi în copierea denarilor Romei republicane. Intr-un articol recent,
am arătat că există şi o a treia cale de pătrundere a monedelor în discuţie,
aceea a formei de plată pentru mercenari în armata romană23• Că geto-dacii au
oferit sprijin sub formă de luptători grecilor şi romani lor este dovedit de
izvoare istorice, printre care Appian24 şi Tucidide25 • Pentru vremea de care
ne ocupăm este suficient să amintim ajutorul dat de Burebista lui Pompei28
şi de Dicomes lui Mare Antoniu27• Aşadar, putem spune că denari romani
11 Maria Chiţescu, Copii şi imitatii dt denari romani republicani In Dacia, In Memoria
A.ntigullatls, 1971, p. 209 - 258 ; Bucur Mitrea, Moneda republicană romanc'i şi unitatea lumii
geto-dace, In Unitate şi continuitate In Istoria poporului romăn, sub redacţia lui D. Berciu
Bucureşti, 1968, p. 53-64 ; Gh. Poenaru Bordea şi Constanta Ştirbu, Un tezaur de denart
romani republicani şi de la Inceputul Principatului descoperit la Breaza, comuna Lisa (jud.
Braşov), In SCN, V, 1971, p. 265- 282; N. Lupu, Aspekte des Milnzumlauf lm Vorromischen
Dakien, In JNG, XVII, 1964, p. 101 - 121 .
11 Maria Chiţescu, Asupra unor tezaure monetare romane republicane, In CarpiUl, IV,
1971, p. 1 59 - 166. Emil Panaitescu, Numc'irul getilor şi al dacilor. Comentar dupc'i Strabon, In
In lltemoria lui Vasile Pdl:van, Bucureşti 1934, p. 259.
" Appian, Macedonia, 18,1 .
lli Il, 98 (2).
18 Decretul In cinstea lui Acornion, reeditat mai recent de G. Mihajlov IGB, I. nr. 13.
Interpretare. la R. VuJ.pe, In Studii şi comunicări, Piteşti, 1!168, p. 38.
17 Maria Chiţescu, Unele aspecte ale relatiilor dintre Dlcomes şi Marcus .Antonius In lumill.4
descoperirilor numismatlce. (0 problemc'i de geografie istorică), In SCIV, 19, 1968, p. 655- 665.
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republicani se găsesc prezenţi pe teritoriul Daciei in cantitate mare ca urmare
a schimburilor comerciale, ca plată pentru ajutorul militar şi, bineinţeles
dar nu in ultimul rind, ca urmare a copierii lor de către populaţia geto-dacă.
Tezaurul de la Prejmer28 a fost ascuns după anul 4 1 i.e.n. In studii mai
vechi s-a arătat că depozitul in discuţie a fost ingropat dup ă anii 38 i.e.n.,
asta pentru că, folosind cronologia lui Grueber, ultimele monede din tezaur
sint datate in anul 38 i.e.n. In zona de sud-est a Transilvaniei mai-q există
două tezaure încredinţate pammtulm m anur-rr i.e.u. Este vorba de cef de
la Ilieni29, jud. CovasnâŞi"--cel d.e la ·:sran Poarta:m, j.Ud: Braşov. Tot pe
teritoriul Transilvaniei, dar in partea de nord-vest, mai există un tezaur
in care ultima monedă emisă este din anii 41 i.e.n. Ne referim la depozitul
de la Cadea31, jud. Bihor. Nu putem lega ascunderea acestor tezaure mone
tare de un motiv anume, chiar dacă trei depozite monetare ascunse dup ă
anii 4 1 î.e.n. se allă grupate intr-o anumită zonă geografică. Ingroparea
acestora face parte dintr-o altă problemă mult mai vastă, privind istoria
politică a Daciei preromane.

as Bucur Mit rea , loc cit.
ao 1. Winkler, Descoperiri de monede anlice rn Transil11ania, In SCN, Il, 1958, p. 40218

403.

Rodica Tanţău, op. cit., p. 255-264.

81 Kereny Andras Nagykagyai romai Kosztarsasagi denar ietet, In Numk 6z, XLVI-XLVII
(1947- 48), p. 6 - 12.
11 Cifrele din paranteză, indică numărul sub care se· găseşte descrisă fiecare
monedă
făcută de către Gross.
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CATALOGUL MONEDELOR
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1-

Todlllus" (1)
Sydeil.hain, Roma, 345, a
1 50 - 146 l.e.n.
Grueber, Roma, 589, a.
196-173 l.e.n.
A R . 3,88 g. 19/18 mm.
L. Sau(etus (6)
Sydenham, Roma, 384, a.
145- 138 l.e.n.
Grueber, Roma, 834, a.
172-151 l.e.n.
P. [Cornellus] Suta (5)
Sydenham, Roma, 38&, a.
145-138 l.e.n.
Gnleber, Roma, 828, a.
172 - 151 l.e.n.
AR. 3,90 g, 17 mm.
S. A(rantus (4)
Sydenham, Roma, 388, a.
145-138l.e.n.
Grueber, Roma, 670, a.
172-151 l.e.n.
A.R. 3,40 g, 18 mm.
L. Semprontus Ptito (7)
Sydenham, Roma, 402, a.
145-138 l.e.n.
Grueber, Roma, 711, a.
172- 151 l.e.n.
AR. 3,73 g, 20/19 mm.
L. Cuptenntus (?) (2)
Sydenham, Roma, 404, a.
145-138 l.e.n.
Grueber, Roma, 850, a.
172 - 1 51 l.e.n.
M. Fanntus C.F. (19)
Sydenham, Roma, 419, a.
137 - 134 l.e.n.
Grueber, Italia, 468, a.
1 50 - 125 l.e.n.
AR. 3,75 g, 16/19 mm.
M. [ Paptrius Carbo] (21)
Sydenham, Roma, 423, a.
137 - 134 l.e.n.
Grueber, Italia, 472, a.
150-125 l.e.n.
AR. 3,82 g, 20/19 mm.
Cn. Gelltus (18)
Sydenham, Roma, 434, a.
135 - 126 l.e.n.
Grueber, Roma, 918, a.
150-125 l.e.n.
AR. 2,96 g, 19/18 mm.
P. (Aeltus] Paetus (3)
Sydenham, Italia, 455, a.
133-126 t.e.n.
Grueber, Roma, 877, a.
150-125 l.e.n.
AR. 3,88 g, 19 mm.

CUMIDAVA

1 1 . C. [Mtnuctus] AUfurlnrlr (20)
Sydeilbam, Italla, 41�, a.
133- 126 l.e.ii.
Grueber, :Roma, 952, a.
150 - 125 l.e.li.
AR. 3,44 g, 18 mni.
12. P. Calpurnlus (8)
Sydenham, ltaUa, 468, a.
133 ---1 2& l.e.n.
Grueber, Roma, 961, a.
124 - 103 l.e.n.
AR. 3,82 g, 19/21 mm.
13. M. [Caecillus] Metellus Q.F. (10)
Sydenham, Roma, 480, a.
125 - 120 t.e.n.
Grueber, Roma, 1145, a. 94
l.e.n.
AR. 3,74 g, 1 7 mm.
14. C. Servellius (11)
Sydenham, Roma, 483, a.
125 - 120 l.e.n.
Gmeber, Roma, 1166 a. 94
t.e.n.
15. M. Vargunielus (12)
Sydenham, Roma, 507, a.
1 1 9 - 110 l.e.n.
Grueber, Roma, 1068 g, a. 102
l.e.n.
AR. 3,86 g, 20/21 mm.
16. T. Claulus (30)
Sydenham, Roma, 516, a. 110
l.e.n.
Grueber, Roma, 1079, a. 101
l.e.n.
17. L. Porcius L lclnus (41)
Sydenham, Narbo, 524, a.
112 - 109 l.e.n.
Grueber,
Roma, 1 187, a. 92
l.e.n.
AR. 3,80 g, 21/19 mm.
18. C. [ Poblictus] Malleolus C.F. (40)
Sydenham, Narbo, (524)a
112-109 l.e.n.
Grueber, Roma, 1194, a. 92
l .e.n.
AR. 3,1!3 g, 18,5 mm.
19-21. M. Faurii L. F. Phill (33)
Sydenham, Italia, Centrală 529,
a. 1 1 0 - 108 l.e.n.
Grueber, I talia, 555, a. 93 - 92
l.e.n.
22. M. Tulllus (23)
Sydenham, Nordul Italiei sau
Gallia Cisalpinll., 531, a. 109
l.e.n.
Grueber, Italia, 502, a.
102-100 l.e.n.
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23-24. Q. Curtius, M. [Junlus) Silanus
(15)
Sydenham, Nordul Italiei
sau
Gallia CisalpinA 537, a.
108 - 107 l.e.n.
Grueber, Italia, 482, a.
124 - 103 l.e.n.
AR. 3,68 g, 19/17 mm; 3,75 g,
18/21 mm.
·

25. M. Calidius ; Q. [Caecilius] Me
tellus; Cn. Foulvius (13)
Sydenham, Nordul Italiei sau
Gallia Cisalpină, 539, a. 106
l.e.n.
Grueber, Italia, 474, a.
124- 103 l.e.n.
26. L. Flaminius Cilo (16)
Sydenham, Nordul Italiei
Gallia Cisalpină, 540, a .
106 - 105 l.e.n.
Grueber, Italia 537, a.
99 - 94 l.e.n.
AR. 3,50 g , 18/16 mm.

sau

27. T. Deidus
Sydenham, llalia, 550, a.
105" - 104 l.e.n.
Grueber, Italia, 530, a .
99 - 94 l . e .n.
AR. 3,80 g, 19/18 mm.
28 - 29. M. Aemilius Lepidus (9)
Sydenham, Sudul Italiei (Rbe
gium ?), 554, a. 109 l.e.n.
Grueber, Italia, 590, a. 91 l.e.n.
AR. 2,88 g, 1 9/17 mm; 3,93 g,
19/18 mm.
30 - 32. C. Fonteius (17)
Sydenham, Sudul Italiei (Rhe
gium'l), 555, a. 109 l.e.n.
Grueber, Italia, 598 şi 601, a.
91 l.e.n.
33. L. Memmius (35)
Sydenham, Sudul Italiei (Rhe
gium ?), 558, a. 109 l.e.n.
Grueber, Italia, 643, a. 90 l.e.n.
AR. 3,84 g, 20/18,5 mm.
34. Cn. [Cornelius) Blasio Cn. F.
(32)
Sydenham, Sudul Italiei (Rhe
gium?), 561, a. 105 l.e.n.
Grueber, Italia, 620, a. 91 l.e.n.
AR. 3,90 g, 17,5 mm.
35 - 36. L. Caesius (27)
Sydenham, Sudul Italiei (Rhe
gium ?), 564, a. 103 l.e.n.
Grueber, Italia, 585, a. 91 l.e.n.
AR. 3,82 g, 20t19 mm ; 3,54 g,
18,5 mm.

37. M. Fonteius (39)
Sydenham, Sudul Italiei .(Rhe
gium?), 566, a. 103 l.e.n.
Grueber, Roma, 1204, tip gene
ral, . a. 91 l.e.n.
38- 39. M. Herennius (34)
Sydenham, Sudul Italiei ( Rhe
gium?), 567, a. 101 l.e.n.
Grueber, Roma, 1231, a. 91
· l.e.n.
AR. 3, 78 g, 18,5/17 mm ; 3, � g,
17/18,5 mm.
40. C. [Claudlns] Pulcher (29)
Sydenham, Roma, 569, a. 106
l.e.n.
Grueber, Roma, 1288, a. 91
l.e.n.
AR. 3,75 g, 17/15 mm.
41. A. Claudius ; T. Mallius Q. V.
(28)
Sydenham, Roma, 570, a. 106
l . e.n.
Grueber, Roma, 129, a. 91 l.e.n.
AR. 3,86 g, 17/16 mm.
42.

43.

-44.

-45.

46.

47- 48.

P. [ Porcius] Laeca (22)
Sydenham, Roma, 571, a. 104
l.e.n.
Gruber, Italia, 619, a. 90 l.e.n.
AR. 3,86 g, 17/20 mm.
L. [Appuleius) Sallurnius (24)
Sydenham, Roma, 578, a.
100 - 97 l .e.n.
Gmeber, Roma, 1493, a. 90
l.e.n.
AR. 3,75 g, 18/19 mm.
C. Coilius Caldus (31)
Sydenham, Roma, 582, a.
100 - 97 l.e.n.
Grueber, Roma, 1463, a. 90
t .e.n.
C. Fabius C.F. (43)
Sydenham, 589, a. 96 - 95 l.e.n.
Grueber, Roma, 1 581, a. 90
t.e.n.
AR. 3,75 g, 22/18 mm.
C. Fabius C . F . (43)
Sydenham, Roma, 590, a.
96 - 95 l . e.n.
Grueber, Roma, 1 595, a. 90
l.e.n.
AR. 3,78 g, 19/18 mm.
Q. [Minuclus) Thermus M. F.
(36)
Sydenham, Roma, 592, a.
96 - 95 l.e.n.
Grueber, Italia, 653, a. 90 l.e.n.
AR. 3,78 g, 20/18,5 mm ; 3,89 g,
20/18,5 mm.
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49. M. [ Porcius] Cato (38)
Sydenham, Roma, 596, a.
93 - 91 l.e.n.
Grueber, Italia, 657, a. 90
l. e.n.
AR. 3,85 g, 1 9/17 mm.
50 -51. L. Tharius Balbus (37)
(Nordul Italiei?r
Sydenham,
598, a. 100 - 95 l.e.n.
Grueber, Roma, 1615, tip gene
ral, a. 90 l.e.n.
AR. 3,78 g, 20/19 mm; 3,90 g,
17 mm.

67. Q. Ttttus (46a)
Sydenham, Roma, . 691,

68-69.

70.

52. P . Servillus Rullus ( 4·1)
(Nordul Italiei?),
Sydenham,
601 , a. 100 - 95 l.e.n.
Grueber, Roma, 1673, a. 89
l.e.n.

AR. 3, 76 g, 20/18 mm.
P. l Cornellus] Lenlulus Mar
celli r ( 42)
Sydenham, Italia, 604, a.
96- 91 l.e.n.
Gruebtr, Roma, 1704, a. 89
l . e .n .
54-.55. A. [ Poslumius] Albinus ;
L.
[Caeci/ius] Metellus; C . [ Pobli
cius)
Malleolus (25)
Sydenham, Italia, 6 1 1 , a.
92 - 91 l.e.n.
Grueber, Italia, 725, a. 89 t.e.n.
AR. 3,95 g, 1 9,5/18,5 mm ; 3,95 g,
17,5/18 m m .

71.

53.

72.

73 - 75.

76.

[ Poblicius] Malleolus (26)
Sydenham, Italia, 615, a.
92 - 9 1 l.e.n.
Grueber, Italia, 697, a. l. e.n.

56-57. C.

58. D. [Junius] Silanus L.F. (45a)
Sydenham, Roma, 645, a.
90 - 89 l.e.n.
Grueber, Roma, 1842, a. 88
l.e.ll .
59 - 60. D. [Junlus] Sllanus L.F. (45b)
Sydenham, Roma, 646, a.
90 - 89 l.e.n.
Grueber, Roma, 1772, a. 88
l.e.n.
AR. 3,84 g, 18,5 mm ; 4,05 g,
1 8 mm.
G 1 - 66

2"

C. Vlbius C. F. Pansa (48)
Sydenham, Italia, 684, a.
8 9 - 88 l.e.n.
Grueber, Roma, 2244, tip gene
ral, a . 87 l.e.n.
AR. 3,08 g, 16 m m ; 3,86 g,
1 7/18 mm; 4,00 g, 1 9/20 mm.

a.

l.e.n.

77.

78 - 80.

81.

82.

88

Grueber, Roma, 2220, a. 87
l.e.n.
AR. 3,45 g, 1 7,5 mm.
Q. Tltlus
Sydenham, Roma; 692, a. 88
l . e.n.
Grueber, Roma, 2225, a. 87
l.e.n.
AR. 3,80 g, 1 8 mm.
L. Tlturlus L.F. Sablnus (47a)
Sydenham, Roma, 698, a. 88
l.e.n..
Grueber, Roma, 2322, a. 87
l.e.n.
AR. 3,85 g, 18 mm.
L. Tltutius L.F. Sablanus (47a)
Sydenham, Roma, 700, a. 88
t.e.n.
Grueber, Roma, 2330, a. 87
l.e.n.
Cn. Cornelius Lenlulus (57)
Sydenham, Roma, 702, a. 87
l .e.n.
Grueber, Roma 2440, a. 86
l.e.n.
L. Rubnius Dossenus (56)
Sydenham, Roma, 705, a.
87 - 86 i.e.n.
Grueber, Roma, 244 a. 86
l.e.n.
C. Marclus Censorlnus (58)
Sydenham, Italia, 714 f, a. 86
l.e.n.
Grueber, Roma, 2414, a. 87
l.e.n.
Gargilius, Ogulnlus, Verglllus
(54)
Sydenham, Roma, 721, a.
85- 83 t.e.n.
Grueber, Roma, 2606, a. 84
l.e.n.
M. Fonteius C.P. (49)
Sydenham, Italia, 724, a. 84
1 e n.
Grueber, Roma, 2476, a. 85
i.e.n.
L. Julius Bursio (50)
Sydenham, Roma, 728, a. 83
l . e.n.
Grueber, Roma, 2513 ; a, 85
l.e.n.
L. Julius Bw si o (50)
Sydenham, I tali a, 728, a. 83
l .e.n.
Grueber, Roma, 2498, a. 85
l.e.n.
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83. L. Jullua Burslo (50)
Sydenbam, Italia, 728,
l.e.n.

Grueber,
l.e.n.
84.

2499,

83

a.

85

a.

83

Roma, 2513a,

a.

85

L. Juttru Burslo (50)

88- 88.

Roma,

a.

85

C. Ltcinius L.F. Mactr (59)
Sydenham, Italia. 732, a.

83

Grueber,

85

2539,

l.e.n.
l.e.n.

Roma,

2467,

a.

AR. 4,04 g, 21 m m ; 4,00 g, 21/
18 mm ; 4,00 g, 18/16,5 mm.

89 - 90 . P. Fourius Crassipes (60)
Sydenham, Italia, 735, a.
l .e.n.

83

Gruber, Roma, 2604, a 85 l.e.n.

91. L.

[Marctus] Ctnsorinus (55a)
Sydenham, Roma, 737, a.
82-81 l.e.n.
Grueber, Roma, 2657, a. 83

l.e.n.

AR. 3,44 g, 16, 5 mm.

92-94.

P. Crepusius (55b)
Sydenham, Roma, 738, a.
82-81 l.e.n.
Grueber, Roma, 2669 şi urmA
toarele, a. 83 l.e.n.
AR. 3,46 g, 1 6/18 mm; 4,49 g,
1 7 mm ; 4,49 g, 17 mm.

95. C. Mamilius Limeianus
(55c )
Sydenham, 471, a 82 - 81 l.e.n.
Grueber, Roma, 2716, a. 83
l.e.n.

96 - 98. Q. Antonius Ba/bus (52).
Sydenham, Italia, 742, a.
l.e.n.

Grueber,

l.e.n.

Roma,

2730,

A. Postumtus A.F. S.N. Altlnw

(68a)
Sydenham, Spania, 748 .a.

81 - 80 l.e.n.

l . e .n.
101 - 102.

Roma,

2836,

a.

82

AR. 3,85 g, 18,5 mm.
A. Postumfus A.F. S.N. Albi
nas (68b)
Sydenham, Italia, 746, a. 79

l.e.n.

Sydenham, Roma, 728b, a. 83

l.e.n.
Grueber,
l.e.n.

100.

Grueber,

L. Jullus Burslo (50)
Sydenlwn. Roma, 728,

l.e.n.
Grueber,
l.e.n.
85.

Roma,

a.

a.

99. C. Marius C.F. Capito (66)
Sydenham, Italia, 744, a.
l.e.n.
Grueber, Roma, 2844 (var)
cifra V, a. 82 l.e.n.

81
82

79

Grueber,

l. e.n.

Roma,

2839,

a.

82

AR. 4,04 g, 18 mm.
103. C. Annius [Luscus], L Fablus
L.f. Illspaniensis (53)
Sydenham, Spania, 748, a. 8 1 8 0 l.e.n.
Grueber, Spania, 1, a. 82-80
l.e.n.

AR. 3,80 g, 19,5 mm.
104 - 10 5. (Q. Catcillus Melellus Plus] (62)
Sydenham, Spania, 751, a.
77 l.e.n.
Grueber, Spania, 47, a.
79 - 77 l. e .n .
AR. 3,79 g. 17 mm.
106. Cn. [Cornellus] Lentulus [Mar
cellinas] (61)
Sydenham, Spania, 752, a.
76 - 74 l . e.n.
Grueber, Spania, 52, a. 7 6 - 72
l.e.n.
AR. 3,88 g, 17/19 mm.
107. L . Manllus; L [Cornellus] Sutla
(5)
Sydenbam, Est
757
a,
a.
82-81 l.e.n.
Grueber,
Est,
11,
a. 82 - 81
t .e.n.
108 - 109 . Ti, Claudius T.F. A . Nepos (63 )
Sydenham, Italia, 770, a.
8 7 - 77 l.e.n.
Grueber, Roma, 3096, a. 80
l.e.n.

AR. 3,70 g, 18 mm 3,90 g, 17,5/
1 6 mm.
110- 1 1 1 . L. Procilius F.
Sydenham, Roma, 771, a. 78 77 l.e.n.
Grueber, Roma, 3147, a. 78
l . e.n.

AR. 3,81 g, 1 8 mm.
1 1 2 - 1 13. L . Paptus (67)
Sydenham, Italia 773, a.
78 - 77 l.e.n.
Grueber, Roma, 2977 tip general,
a. 80 t.e.u.
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11 4 . M. Volteius (73)
Sydenham, Roma, 7 77, a.
l . e . n.
Grueber, Roma, 3179, a.
l.e.n.
AR. 3.70 g, 1 7,5 mm.
1 1 5 - 11 6. L. Rulilius Flaccus (71)
Sydenham, Roma, 780, a.
l . e .n .
Grueber, Roma, 3242, a.
l.e.n.

117.

P. Satrienus (72)
Sydenham, Roma, 781, a.
75 - 74 l.e.n.
Grueber, Roma, 3208, a.
l.e.n.

1 18 - 1 19. L. Rustius (70)
Sydenham, Roma, 782, a.
l.e.n.
Grueber, Roma, 3271, a.
l.e.n.
120. L. Lucrelius Prio (65)
Sydenham, Roma, 784, a.
l.e.n.
Grueber, Roma, 3247, a.
l.e.n.
A.R. 3,80 g, 18,5/17 mm.
121. c. Poslumius (84)
Sydenham, Roma, 785,
74 - 73 l.e.n.
Grueber, Roma, 3238,
l.e.n.

76

78

75
77

77

1 22 . C. Egnalius Cn. F. Cn. N.
Maximus (64)
Sydenham, Italia, 786, a.
l.e.n.
Grueber, Roma, 3276, a.
l.e.n.

130. M. Plaetortus M.F. Cestfanu•
(74a)
Sydenham, Roma, 809, y.
68- 66 l.e . n .
Gruebcr, Roma, 3596, a. 67
l.e.n .
AR. 3,92 g, 17/18 mm.

74
76

60

76

137- 138. c. Hosldtus C.F. Geta (82)
Sydenham, Roma, 903, a.
l .e.n.
Grueber, Roma, 3386, a.
l . e . n.

77

1 39. Q. Pompe tus Ru(us (83a)
Sydenham, Roma, 908, a.
l . e.n .
Grueber, Roma, 3885, a.
t. e.n.

73

140. Q. Pompeius
Incus.

75

124 - 135. L. Cossuit u� C.F. Sabula (81)
Syderoham, Roma, 790, a. 72
l . e.n.
Grueber, Roma, 3320, a. 74
l.e . n .

126. L. Plaetorius L.F. [Cesttanus)
( 75 )
Sydenham, Roma, 792, a. 72
l.e.n.
Grueber, Roma, 3312, a. 74
l.e . n .
AR . 3,97 g, 19/17 mm.
127. Manius Aqutllius (79)
Sydenham, Italia, 7 98 , a
l.e.n.
Grueber, Roma, 3364, a.
l . ... . n.

129. M. Pl«eiortus M.F. Cesttanua
(74b)
Sydenham Roma, 808, a.
68 - 66 l.e.n.

1 3 1 - 136. c. [ Calpurntus] Ptso L.F.
Frugt (76)
Sydenham, Roma, 840 tip general, a. 64 l . e . n .
Grueber, Roma, 3654 tip general, a.

74

a.
a.

128. M. Plaetortus M.F. CeiiiAinu•
(74c)
Sydenham, Roma, 807, a.
88 - 66 l.e.n.
Grueber, Roma, 3554 tip general a. 67. l . e . n .

68
72

Ru(us

71

59
58

(83a)

1 41 . P. Aemiltus Leptdus (78b)
Sydenham, Roma, 926, a. 55
l . e . n.
Grueber, Roma, 3373, a. 71
l.e . n .
AR. 3,70 g, 1 8 mm.
Ltbo (78a)
142- 144. [Luctus Scrtbontus]
Sydenham Roma, 928, a. 55
l. e . n.
Grueber, Roma, 3377, a. 71
l .e . n.
AR. 3,93 g, 1 9/ 1 8 ; 3,98 g, 18/
18 mm.

145. Cn. Planctus (77)

Sydenham, Roma, 933, a.
l . e .n .
Grueber, Roma, 3920, a.
l .e. n.
AR. 3,70 g, 17 mm.
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146 . [L. Casstus] Longinus �80)
Sydenham, Roma, 935, a.
52- 50 l.e.n.
Grueber, Roma, 3929, a. 53
l.t>.n.
147. (Decimus Posiumtus)
Albinus
Bruti f. (87)
Sydenham, Roma, 941, a.
49- 48 l.e.n.
Grueber, Roma, 3964, a. 49
l.e.n.
148. L. (Cornelius]
c.
Lentulus;
(Claudius] Marcellus (85)
Sydenham, Asia Mică 1031, a.
49-48 l.e.n.
Grueber, Est, 23, a. 49 l.e.n.
149. P. Plautius Plancus (90)
Sydenham, Roma, 959, a. 47
Le.n .
Grueber, Roma, 4004, a: 47
l.e.n.

150. M. Cordius Ru(us (86)
Sydenham, Roma, 977, a.
t.e.n.
Grueber, Roma, 4040, a.
l.e.n.
151 .

T. Carisius (89)
Sydenham, Roma, 985, a.
l.e.n.
Grueber, Roma, 4070, a.
l.e.n.
AR. 3,80 g, 18,5 mm.

46
46

45
45

152 - 153. P. Clodius M.F. (88)
Sydenham, Roma, 1 1 17, a 41
l.e.n.
Grueber, Roma, 4290, a. 38
l.e.n.
154-161. Imitaţii după denari romani republica ni (91)

https://biblioteca-digitala.ro

DER R0MISCHE

MtJNZSCHATZ V ON PREJMER (TARTI... AU), KREIS
BRAŞOV ( KR ONSTADT)

(Zusarnrnenfassung)
Die v orliegende Abhandlung bezweckt, die Arbeit von Julius Gross
iiber den bei Prejrner (Tartlau} im Jahre 1887 aufgefundenen rOmischen
Miinzenschatz, bestehend aus republikanischen Denaren, anhand der neuen
Miinzkataloge, auf den heutigen Stand der Forschung zu bringen.
Von den ursprii nglich rund 200 entdeckten Miinzen gelangten in die
Sammlung des evangelischen Gymnasiums von Kronstadt 1 6 1 Stiick. Von
diesen wurden vor kurzem 81 in den Sammlungen des Kreismuseums Bra
şov festgestellt.
Der Miinzschatz weist zwei wichtigere Akkumulationsphasen auf und
zwar zwischen 1 33- 1 02 v.u.z. und 90-80 v.u.z. Wie die Untersuchungen
mehrerer in Dazien aufgefundener ăhnlicher Miinzschă.tze aus der gleichen
Zeit beweisen, zeichnen sich diese beiden Zeitabschnitte durch wirtschaft
Iichen Aufschwung aus.
Ausser der Vernendung romischer Denaren in Dazien, wurden auch
zahlreiche dakische imitationen der republikanischen Romermnnzen in Umlauf
gesetzt.
Der romische Denar konnte auch als Entgelt fiir militărische Hilfe in
die nordlich der Donau gelegenen Gebiete gelangen.
Der Milnzschatz von Tartlau w urde nach 4 1 v.u.Z. vergraben.
Der zweite Teil der Arbeit anthălt den Katalog der Milnzen.

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

PERSISTENTA EI.EMENTULUI AUTOHTON ÎN SUD-ESTUL TRANSIL·
VANIEI IN TIMPUL ST!PINIRII ROMÂNE IN DACIA
de FLOREA COSTEA

D ocumentaţia arheologică privind dăinuirea elementului autohton în
Dacia romană s-a îmbogăţit apreciabil prin cercetăriie recente. Realitatea
istorică a acestei permanenţe a fost relevat:l. cu decenii în urmă atît de istorici
români cît şi străini1, confirmată şi acceptată aproape unanim în prezent2•
Se poate spune astăzi că există numeroase mărturii din care reiese nu numai
persistenţa dacilor între 106 şi 27 1 ci şi o abundenţă a lor. Cu mulţi ani
inainte, K. Patsch formula chiar apreciE-rea că în Dacia romană ar fi rămas,
in anumite regiuni, o supravieţuire a organizării teritoriale specifice dacice
pc bază de gentes, organizare în care - ca şi în Dalmaţia - ,. cheagul îl
forma clasa nobilă a Pileaţilor" . Pentru acest istoric însăşi dăinuirea înde
lungată a limbii dacice e sigură3•
Lucrul ni se pare absolut real şi explicabil pc mai multe căi. În primul
rind toponimia preromană cu greu ar fi continuat pînă în zilele noastre,
dacă în perioada provinciei nu ar fi existat elementul băştinaş de la care
denumirile să fie preluate. Caracterul ipott>tic al acestui punct devine reali
tate istorică dacă este coroborat cu onomast ica l raco-dacic[t din Dacia ro
mană4 şi cu aceea dacică din imperiul roman, sigur deci pos terioară anului
106 e . n .6 , onomastici despre care pe bună d rept a te C . Daico\ iciu spunea
că nu avem ,. nici un motiv să ne îndoim atît de mult de naţionalitatea (lor,
n.n. ) geto-dacă6 cu atît mai mult cu cit Thraeii nici nu a u contribuit la co
lonizarea Daciei din motive de ordin economic ce priveau provi nciile dunărene7•
Cel mai pu ternic argument îl oferă însă arheologia8. Boga te şi variate
sint acum vestigiile, deci documente dirt>cte, din castre, aşezări ru rale şi
necropole, ele nelipsind nici în alte medii, unde sîu l î ns ă ma i greu observabile.
Cantitativ, ceea ce poate să sugereze o imagine completă privind mediul
teritorial-administrativ dar şi social-politic in care au trăi l dacii după anul
106, mărturiile cele mai numeroase s e află în mediul sătesc, ele nelipsind
C. Daicoviclu, In A ISC, ni, p. 200 - 270, cu bibliografia mai veche.
D. Protase, Problema conlinultăflt o
cu bibliografia plnă In 1966.
8 C. Dalcoviciu, op. cit., p. 225 cu notele din subsol.
4 1. 1. Bussu, In AISC, IV, p. 207 - 215.
1 Ibidem, p. 216 - 222.
1 AISC, I I I, p. 228.
7 Ibidem, p. 228-229, cu bibliografia.
1 D. Protase, opo cit., p. 1 5 - 102.
1

1

o
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însă mc1 din castre (se euvine a fi subliniat faptul dt în regi unea sudică şi
estică a Transilvaniei oraşele romane lipsesc) .
Se poa te acum afirma pe bună dreptate că "elementul de conlinu;tate
sub romani, atit cît se poate s u rprinde pe cale arheologică, se dovedeşte a
fi satul, cu toate formele maleri alizate alP vieţii traditionale, sărăcăcioase,
dar intense şi conserva tive9•
O prim[t constatare re s e impune în legătură cu satele autohtone din
Dacia romană este aceea p rivind si ma pa topografici'i, esenţial deosebită de
cea anterioară. lu marea lor majoritate ele coboară în plin şes sau pe terase
joase, la mică distanţă de centre civile sau militare romane, deci cu posibili
tatea ca locuitorii să fie supraveghea ţi. Exisl ă însă şi situaţii în care locuirea
se reia pe înăl ţimi (Rîşno\·-Cc late etc.) .
Ca suprafaţă se observă că satele daco-romane sînt în multe cazuri mai
mari în comparaţie cu aşezările din Latene, uneori chiar de 4 ha. (Poarta=
1 ,5 ha ; Roşia =� 2 ha ; Rîşnov-" Blocuri" = 3,5 - 4 ha) . Faptul este extrem
de important. Calculînd - prin comparaţie cu epoca precedentă - rezultă
că în cei 1 65 de ani de domina ţie imperială romană numărul localnicilor
nu numai că nu a scăz u t ci l-a depăşit pe ce1 din timpul confruntărilor mili
tare dintre Traian şi Decebal. Este de fapt un fenomen demografic logic,
petrecut în toate epocile istorice.
O altă constatare, la fel de importantă, este aceea privitoare la locul
pe care se dezvoltă satele Daciei romane. Din observaţiile stratigrafice în
registrate se poate observa rft nu întotdea u na noua stioipînire a procedat la
strămutari de popula \.ie. Astfel, în timp ce dacii de la Rîşnov, Curciu, Ocna
Sibiului etc. vin pe n(lile n tre din alt loc, la G uşteri ţa, Sli mnic, .Jigodin
I I I , Roşia, Huşi etc. avem de-a face cu locuiri ce le con tinuă pe cele preromane.
In majoritatea aşezărilor se constaUt a se fi desfăşurat o vieţuire modestă,
legaLi mai strîns sau mai superficial de centrele romane.
F:.icînd o observaţie asupra raportului cantitativ dintre ma terialele
dacice şi cele rom ane, se poale conchide nu numai intensitatea rela ţiilor
dintre autohtoni şi medi ul cultural roman, ci şi p recizarea unei anumite
cronologii. C redem că acele aşezări rurale în care mă rturiile autoh tone pre
domină sînt mai vechi, încep deci imediat după anul 106. Ceea ce se degajă,
momentan ca o simplă impresie este aprecierea că dominanta romană sub
aspectul culturii materiale se înregistrează în aşezări ce continuă din Latene.
Explicaţia poate consta şi în acest caz (parţial) prin situarea faţă de cen trele
civile romane (mai puţine în est) .
De o fortificare a aşezărilor băştinaşe nu mai poate fi vorba (cu excepţia
.J igodinului I I I , dar care este însă în afara provinciei) .
O dovadă certă de continui tate este realitatea întîlnită în aceste aşezări.
Locuinţele au aceeaşi configuraţie (patrulatere sau circulare) şi sînt ca şi
in Latene de suprafaţă sau săpate în pămînt. Pereţii se construiesc în maniera
tradiţională, din lemn şi chirpici, susţinuţi de pari dispuşi la colţuri sau pe
linia marginii. Suprafa t a locuibilă este ,:ariabilă dar cu o medie de 1 4 - 1 5 m.
• Ibidem, p . 69.
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O oarecare deosebire se înregistrează în forma gropilor de prov1zu, în
sensul ci.t intervine un element nou : sînt din ce în ce mai numeroase gropile
cilindrice, cu fundul as�uţit (Selimnic, Rîşnov ) , căptuşite uneori cu lipitură de
lut. Dimensiu nile se micşorează.
Ve trele continuă forma şi dispunerea p remergătoare cuceririi romane.
Trebuie subliniat to todată că numiirul cuptoa relor cruţate este în creştere.
Ca şi în perioada preromană, majoritatea materialului documentar o
reprezintă ceramica. În componenţ a ei inlră cele două categorii tradiţionale :
cera mică modelată cu mîna şi la roaEt.
Ceramica dacicti de epocă romană lucraUi C I I mina este şi acum prevalenlă.
Din repertoriul ei fac parte vasele-borcan, ceştile- opai ţ, vasele de provizii,
oale cu fundul plat şi buza răsfrîntă diferit, oala în formă de sac sau bi tronco
nic[, , cănile mici cu torţi. Dintre toate tip u rile ceramice ceaşca este cea mai
conservatoare în dimensiuni şi formii. În general se observă că aceasta din
urmă se înscrie pe o linie evolutidi spre zvelteţe, spre " stilizare" . Pasta ,
chiar dacă nu este în totdeauna hine aleasă, este aproape fără excepţie pu
ternic şi mai uniform arsă faţă de epoca preccdentu. Culoarea înregistrează
nuan �e de b run, cenuşiu-negricios, brun[l - gălbuiP, toa te cu diferite nuanţe.
Se cuvine a fi menţionată simplificarea ornamentaţ.iei care păstrează
totuşi elementele de bază ale olilriei dacice preromane : brîul alveolat sau
crestat (simplu sau d ublu) , butonii mici şi " u rca �i" pînă sub buză, crestă turi
şi alveole pe buză, linia simpJ[t sau în bandit ondulată ori neîngrijit trasată,
"brăduţul" fiind din ce în ce mai m r. De la Rîşnov-castru provin oale
borcan la care brîul este foarte subţire şi simplu , ca şi la Feldioara - Braşov
unde este dublu dar t ot subţ ire. Chiar pere ! ii vaselor au pierd u t din grosime,
arderea şi pasta mai bun[t asigurîndu- le rezistenţa. " Se poate spune deci că
ceramica dacică din provincie ră mîne aproape neschimbată , iar în măsura
in care se poate vorbi de anumite modificâ t i minore, acestea rezidă în îm
puţinarea formelor şi simplificarea ornamentului, în reducerea dimensiunilor
diferitelor forme de oale, care dnin mai scu nde şi mai zvelte, precum şi în
tehnica de prelucra1e a paslei care se îmbunătăţeşte10•
Olăria daciră lucrată cu mina a persistat atît in mediul rural cît şi în
castrele din sud-estul Transilvaniei, dintre acestea din urmă cele mai nu
meroase materiale descoperindu-se la Rîşnov - Cumidava unde se intilnesc
atît in faza de pămînt a castrului cît şi în cea cu ziduri de piatr5 11 •
Ceramica dacirti lucratti la roatti în Daci a romanti. Pină nu demult existau
puţine dovezi privind perpetuarea ei între 106 şi 27 1 e.n. 1 2• Cercetările din
ultimii ani au făcut din plin dovada continuării lucrăr;i ei şi in perioada
amintită. Pentru a oferi mai multe exemple procedăm la nominalizarea
unor descoperiri. Astfel, la Rîşnov" -Blocuri" s-au descoperit fragmente de
dolia şi de fructiere ; la Boarta aceleaşi tipuri de vase ; la Curciu "ceramică
cenuşie lucrată la roată" , la Feldioara- Braşov fructiere, cupe, alături de un
ulcior roman ; la Mugeni ceramică de ambele categorii, cele mai numeroase
fiind tot fragmente de chiup ; la Ocna Sibiului " nu lipsesc exemplarele de
10

Ibidem, p . 67.

u

N. Gudea, In C VMIDA VA, V I, 1973,
D. Protase, op. clt., p. 68- 69.

11

p.

25 - 38.
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cu pe şi picioarele de fructiere cenuşii, de calitate bună" ; la Olteni ceramică
de ambele categorii; la Ruşi ., ceramică modelată cu mina şi la roată 
fructiere şi chiu puri"; Ia Slimnic, ceramică de ambele categorii; Ia Şura
Mică fragmente lucrate la roată etc.
Se observă deci că tocmai acele tipuri ceramice ce au cunoscut cea mai
mare inflorire in Latene-ul tirziu continu ă şi in epoca romană : fructierele ,
cupele şi, in special, chiupurile. Pasta este foarte fină, arderea de asemenea,
in unele caz u ri aproape oxidantă. Există exemplare la care este foarte greu
a se stabili dacă ele sint produse băştinaşe sau romane (Caşolţ, Feldioara
Braşov etc.) .
1 ncă o dovadă a perpetuării acestei categorii ceramice autohtone (ca
şi a aceleia lu crate c u mina) in epoca romană este descoperirea de cuptoare
de ars vase, cum sint cele de la Mugeni şi Guşteriţa (şi, probabil, Rîşnov·
Cetate, cruţat in peretele de roc:l dar deteriorat şi greu de reconstituit) ,
ambele cu perete median.
Se poate deci formula încheierea că in timpul stăpînirii romane continuă
toate formele principale de vase dacice cunoscute în Latene. Probabil se
renunţă la acele tip uri pentru care dacii găseau u n înlocuitor mai bun în
olăria romană provincială. Persistenta ceramicii primitive poate fi explicată
şi prin conservatorismul dacilor dar şi prin relaţia mai slabă cu lumea romană
din provincie. Cea a vaselor fine, lucrate la roată, este explicabqă n u numai
prin conservatorism ci şi, în primul rînd, prin calităţile care o apropie pînă
la confundare cu cea romană. O parte din ea se pare că a fost lucrată de
meşteri romani, la cererea autohtonilor.
Continuind o atribuire pe ca tegorii sociale a cerarnicii (cea primitivă
oamenilor de condi !ie modes tă, cea de lux pe seama celor desprinşi economic
şi politic de colectivitate) , se poate spu ne că a mbele categorii sociale de bază
din perioada statului dac liber se documentează şi în epoca romană. Acum
ele vor i ntra în raporturi diferite cu noua stăpînire, ambele însă suportînd
condiţiile dictate de aceasta, în mod diferenţia t.
De persistenţa elementului a utohton se leagă ş i o serie de alte compo
nente ale culturii materiale dacice cu noscute a n terior : l'ragmenlc de rişniţe,
tesle de fier, brăţări de bronz terminate în spirale la cele două capete, inele
de bronz avînd pe chaton figura schematizată a calului ce aminteşte de
reprezentările de a cest fel de pe monede1e dacilor, mărgele din pastă de
sticlă, lănci de fier, fiare de plug, fusaiole de lut e le. şi chiar monede, adesea
împreună cu materiale romane, ceea ce ara tă neîndoielnic a lî t păstrarea
formelor de viaţă tradiţionale dar şi legăturile cu elementele c ulturale ale
romanităţii dacice. Nu este exclus ca o parte din unelte şi obiectele de podoabă
şi porl să fi fost lucra te în continuare în aleliere ce se men ţin pe a celaşi loc,
autorii fiind tot meşteri daci.
Poate că şi mai evid�ntă este continuitatea elementului autohton în
necropole şi morminte izolate. Aceasta deoarece prin ele se perpetuează, pe
Ungă dovezile de cultură materială şi ritul şi ritualul de înmormîntare. Se
constată că ritul incineraţiei, ., care şi-a asigurat în mod hotărît şi definitiv
o suprema ţie desăvîrşită in Latene13, continuă să fie aproape acelaşi şi in
-

1a

Ibidem, p. 74.
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se cunosc
In neeropolele de epocă romană de la Caşolţ şi Calbor ; morminte cu resturile
cinerare depuse in urnă la Brui u ; cistă acoperită eu o piatră la Comalău ;
urne depuse intr-o groapă puţin adincită la Ocna Sibiului.
Arderea se face pe loc sau in ustrinum.
Toate tipurile de mormint menţionate au analogii in lumea dacică din
a doua vîrstă a fierul ni. Astre!, cele cu tumuli se cunosc la Popeşti-N ovaci,
Viscri, Şimleul Silvaniei ( ?) .
Mormintele cu urnă sint atestate nu numai la Bruiu şi Ocna Sibiului
ci şi la Soporul de Cimpie, Lechinţa de Mureş, Sighişoara şi au şi ele pre
cedente in Latene (Bicsadul Oltului, Hărman, Murighiol etc.) , fie că ele sint
depuse in groapă sau aşezate direct pe sol. Mormintele in cistă (Comalău)
au analogii şi ele în Dacia preromană (Murighiol etc. ) .
S e constată deci c ă majoritatea tipurilor de morminte din perioada
precedentă se intilnesc in bazinul Oltului transilvan in epoca romană. Situaţia
este de fapt generală in perioada provinciei, pe ansamblu numai două din
tipurile Latene lipsind : incineraţia cu cuptor şi groapa-butoi141 •
Observaţia ce a dus la concluzia că in general inventarul mormintelor
este de factură romană15 este valabilă şi pentru bazinul Oltuloi transilvan.
Fenomenul este explicabil şi nu trebuie să ridice vreun semn de intrebare
asupra atribuirii pe seama autohtonilor a necropolelor şi mormintelor izolate
de aici. Situaţia de inferioritate economică, socială şi mai ales politică a
ac.estora faţă de cuceritori face ca dacii ,.să se ascundă sub haina civilizaţiei
romane, pe care şi-o însuşesc in mare măsură şi destul de repede" 16• La ţară
ei îşi păstrează însă aproape fără excepţie nealterate vechile tradiţii funerare
care, asociate cu inventarul (in primul rînd olăria) , îşi probează total etnicul
autohton dacic. Apreciate prin această perspectivă, descoperirile din necr«r
polele şi mormintele din zona ce ne interesează completează fericit un capitol
important din istoria Daciei sub romani, acela privitor la vieţuirea şi mai
departe, în epoca romană, a populaţiei autohtone, a dacilor17 •
Făcînd referire expresă la bazinul Oltului transilvan, se poate deci for
mula concluzia că localităţile in care dacii îşi păstrează fiinţa etnică nu sint
puţine. Dată fiind lipsa oraşelor, mai mica frecvenţă a fermelor şi castellaelor
in compa raţie cu alte zone ale Daciei, mediul in care ei se întîlnesc mai des
esle cel rural. Din aproape 50 de puncte în care traiul lor este atestat sigur,
peste 65 de procente le reprezintă satele, restul revenind în mod aproape
egal castrelor şi necropolelor. Se cuvine însă a consemna aici că numftrul
aşczărilor, cel cunoscut azi, nu este nici pe departe cel real, el trebuind apre
ciat ca minim. Nici aglomerările mari de populaţie nu sint excluse, argumentul
indirect putînd să-1 ofere necropola de la Caşolţ a cărei aşezare civilă nu s-a
găsit (credem că un cimitir de peste 300 de morminte, car<' se datează într-un
interval mai mic de un secol, trebuie să fi fost în apropierea unei mult mai
compacte locuiri deci t cele ce s-au identificat pînă in prezent) .

epoca romană. Morminte dac«rgetice in tumuli, cu arderea pe loc,

Il
u

18
17

Ibidem, p. 83.
Ibidem, p . 84.
Ibidem.
M. Macrea, tn Materiale, V, p. 415.
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Foarte întinsă, poate mai mult decit cele in care s-au făcut cercetări,
pare să fie aşezarea daco-romană de la Feldioara- Braşov. Exemplele oferite
de ultimele periegheze par să confirme presupunerea. Cum însă datele provin
din cercetări de suprafaţă, trebuie p ăstrat un coeficient de probabilitate.
Oricum, şi aceasta este concluzia la care am ajuns în urma observaţiilor de
teren, numărul localităţilor de epocă romană este sensibil mai mare decit
cel cunoscut.
Un alt mediu arheologic ce credem că va aduce un spor insemnat de
date privindu-i pe daci in această perioadă sint canabaele care pînă acum nu
au fost aproape ddoc investigate (vezi Rişnov, Hoghiz, Feldioara- Făgăraş,
Cincşor etc.) . Cu legitim interes este aşteptată în primul rind inceperea săpă
turilor în canabaele de la Cumidava, în special pentru a vedea dacă ele con
firmă situaţia arheologică din incinta castrului. Poate şi cercetările (ce se
află la incepu t) din forturile romane de la Feldioara -Făgăr�ş şi Cincşor vor
oferi dovezi arheologice ale prezenţei în ele a da cilor.
Pînă la obţinerea de noi mărturii (care credem că nu vor modifica în
mod esenţial, in sensul că demografic cel mai mare număr va continua să
fie la sate) se poate afirma că numărul cel mai mare de daci s-a p ăstrat în
ţinu turile rurale, fenomen specific zonei transilYane n Daciei Inferior. Aici,
deşi preiau la fel de repede ca şi cei din alte părti noile forme de cultură
materială, e; îşi vor păstra cu mai multu uşurinţă şi pentru mai multă ueme
tradi ţiile. Aşezările autohtone sînt şi mai retrase şi mai departe de centrele
urbane. Poate că în acest aspect treb uie cău tată explicaţia modestiei ma_j ori
tăţii lor, lipsa construcţiilor impozante etc. Ar trebui chiar, dată fiind situaţia
menţionată, ca relaţiile lor cu mediul cul tural roman să fie slabe. Realitatea
arată însă că, dimpotrivă, în toate aşezările menţionate se găsesc produse
ale atelierelor romane (vase, inele, opaiţe etc.) , ceea ce dovedeşte că aşa-zisul
conservatorism al dacilor nu se manifestă şi cînd este vorba de adoptarea
(rapidă) a unor produse superioare celor proprii. In cadrul acestor contacte
(de multe ori, intr-o fază mai recentă cu siguranţă căutate chiar de daci) vor
fi înregistrate progrese i mportante pe planul d�zvoltă1ii şi uniformizării culturii
materiale şi spirituale a a utohtonilor cu romanii (vezi în special ceramica
superioară) .
Produsele materiale create de autohtoni acum dovedesc nu numai că
aceştia acceptă noile (�, implicit, superioarele) procedee tehnice prin care
se obţineau obiecte mai bune ci şi că ei sînt prezenţi şi ,.se afirmă cu vigoare
prin urme tot mai Yiguroase şi mai variate (în special) în mediul rural al
provinciei"18• Manifestarea lor atît de consistentă se explică în primul rînd
prin faptul că în permanenţă în cei 1 65 de ani, ei i-au copleşit numericeşte
pe colonişti. Ea se mai explică şi prin aceea că, după fireasca atitudine ini
ţială, de ostilitate, dacii au înţeles repede lipsa de sens a izolării faţă de tot
ce însemna latinitate în Dacia, într-un cuvînt faţă de progres. Prin aceasta
nu au făcut altceva decît să vină în întîmpinarea intenţiilor impPriului care
avea interesul s ii-i atragă pe daci total în sfera sa de influenţă. Spiritul con
vieţuirii era deci asigurat în mod firesc, el desfăşurîndu-se intens şi sub
toate aspectele in Dacia. Prin mijlocirea acestei convieţuiri au p utut dacii
16

M . Macrea, Viata In Dacia romanii, 1968, p. 265 .
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să..:şi ' însuşească mai · uşor şi profund element�le civilizatoare romane. Este
a devărat că romanizarea înseamnă aproape implicit şi neputinţa de a-i re
cunoaşte pe daci din masa coloniştilor. Dar faptul că ei nu sint atestaţi
onomastic în număr mare este departe de a ilustra situaţia reală. Regimul
de inferioritate, de supunere, nu exclude folosirea lor pe scară largă în toate
ramurile de ac:tivitate. Mulţi dintre ei vor fi devenit sclavi, condiţie din care
riu numai că nu au mai ieşit niciodată, dar care le lua categoric şansa de
a se evidenţia nominal. Nici persoanele care au pactizat de la început cu
noua stăpînire ( nobilii) nu au mai apărut cu numele dace, mai ales în cazul
în care obţineau cetăţenia romană şi adoptau nume latine.
La fel se întîmpla şi cu cei înrolaţi în armată. Se cunoaşte astăzi că
Dacia a furnizat cele mai multe trupe dintre provinciile imperiuluP9, con
stituite în 1 5 corpuri de armată ce poartă nume generic dacic sau de seminţii
dacice20• Recrutările se fac de la începutul Provinciei pînă spre sfîrşitul stă
pînirii romane în Dacia , dovedind deci şi pe această cale permanenţa ele
mentului a utohton. Incorporitrile au loc în toată Dacia, în u nele cazuri trupele
rămînînd pe loc şi primind sarcini defensivc în castrele din zona de provenienţă.
Exemplul cel mai concludent îl oferă cohorta (mili aria) de la Cu midava
(sub Septimius Severus) care, dacă se acceptă etnicul local al componenţilor
ei, constituie un argument puternic în favoarea existenţei a cel puţin 2530.000 de daci în partea vestică a Ţării Bîrsei în interval de aproxinH� tiv
un secol.
Majorita te a trupelor erau trimise în alte provincii. Indiferent de locul
în care erau can tonaţi, întorşi sau rămaşi în Dacia la lăsarea la vatră, ve teranii
deveneau cetăţ.cni romani, cu nume latine.
Tot astfel îşi pierdeau numele dacic şi civilii ce reuşeau să ajungă la
situaţii mai bune şi, mai ales după Caracalla, să primească cetăţenia romană.
Chiar dacă unii din ei au ridicat monumente, numele lor dacic nu-l vom mai
recunoaşte în ele. Cei din mediul rural nu vor fi însă niciodată în măsură
să facă acest lucru , ceea ce şi explică lipsa totală a pietrelor funerare din
satele şi necropolele men ţionate, spre deosebire de centrele urbane şi militare
importante ale Daciei.
Analizînd situaţia din Dacia şi generalizînd-o şi asupra zonei Oltului
transilvan putem trage concluzia că fenomenul romanizării a fost şi aici
similar altor regiuni, cu sublinierea că el se desfăşoară mai ales în mediul
rural. Evident că romanizarea fără elementul autohton, de bază, este de
neconceput. Mărturiile arheologice din bazinul Oltului transilvan, ca de
altfel în toată Dacia, argumentează plenar acest etnic. Ele fac dovada că
"Departe de a fi fost exterminaţi, dacii se romanizează in timpul stăpînirii
romane in Dacia şi contribuie nu numai la formarea unei culturi populare,
care se va prelungi şi după părăsirea provinciei de către imperiu, ci şi la
le

10

Ibidem, p , 266.
Ibidem.
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viaţa provinciei şi la alcătuirea de la nordul Dunării. Această romanitate
nord-dunăreană, rezultată din asimilarea dacilor şi a culturii lor, constituie
elementul de bază In procesul formării poporului şi a limbii române21•
Acest proces poate fi urmărit şi in sudul şi estul Transilvaniei, mărturie
stind in primul rind vestigiile srheologiee la care ne-am referit. Deosebit
de important este faptul că el poate fi urmărit şi in veacurile următoare,
ceea ce aruncă o lumină aparte asupra perioadei şi zonei asupra căreia ne-am
oprit atenţia.

n

Ibidem, p. 269.
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LA CONTINUITE AUTOCHTONE DANS LE SUD-EST DE LA TRANSYLVANIE

(106-271 n.e.)
(Resume)

L'auteur presentet les plus importants resultats aux recherches archaeo
logiques effectues les dernieres 80 annees dans le sud-est de la Transylvanie.
En analisant systematiquemment : les camps, les villages, les cimetieres,
les decouvertes monetaires etc, il relevet q uelques conclusions tres impor
tants pour la genese du peuple roumaine et pour sa continuite. Il demon
stret q'ici existaient pendant l'occupation romaine quelques dizaines des
villages ou la nombreuse population dace vit a cote des colons romains,
dans les quels les diverses temoins (ceramique, les outils, les objets de parure
etc.) daces et romaines imperiales ont ete trouves ensemble. D ans les camps
romains (Cumidava -Rîşnov, Angustia -Breţcu, Comalău etc) il y a la
memme situation archaeologique. Les cimetieres et les tombeaux isoies
font la preuve q ue dans le sud-est de la Transylvanie a persiste long temps
le rit d'incineration propre aux daces.
En base de cettes categories d'arguments et des autres, l'auteur fait
une vraimente demonstratione que dans le sud-est de la Transylvanie.
pendant l'epoque romaine, comme en la Dacie entiere, a continue vivre une
nombreuse population autochtone (dace), situe en plein processus de ro
manisation. Le resultat de cet processus a ete la nesance du peuple roumain,

3 - CUMIDAVA
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CONTRIBUŢII LA I STORICUL CETĂŢII BRAN ŞI A D OM ENIULUI EI IN
ESEC O LELE XIV - XV*)
de GERNOT NUSSBĂCHER

·

Istoricul cetăţii Bran reprezintă , prin implicaţiile sale de istorie poli
tică, economică şi socială un importan t subiect de investigaţie. O serie de lu
crări au adus, îndeosebi in ultimele două decenii, contribuţii importante
la elucidarea multor aspecte din trecutul Branului şi a posesiunilor sale.
Dacă reluăm unele probleme cunoscute deja in bună parte, o facem
penuru a aduce contribuţii noi, ce pot întregi imaginea istorică asupra Branului.
Hotarul cetăţii Bran din evul mediu este situat pe teritoriul de astăzi
a trei comune : Bran, Moeciu şi Fundata1, situate in sudul judeţului Braşov.
Prima dată , toponimul Bran, în forma maghiară - Torcsvâr - sau
germană - Torzburg - apare într-un document din 1 367, prin care Petru,
vicevoievodul Transilvaniei, însărcinează Conventul din Cluj-Mănăştur să
participe la instăpinirea magistrului Iacob, zis de Braşov, nobil de Drag,
in posesiunile ce-i reveneau prin moştenire : Bodola (Budila) , Zayzen (Zizin) ,
Domonkushaza ( ?) , Puchna ( ?) , Terch (Bran) , Tuhan (Tohan) şi Zernehaza
(Zărneşti)2•
I n 1 373, cite u n sfert din posesiunile Turcz (Bran) , Tuchan (Tohan)
şi Zirna (Zărneşti) au fost proprietăţi ale lui Nicolae, episcop de Cenad şi ale
nepotului său Mathias, fiul lui Rudolf3.
In documentul privind intemeierea cetăţii Bran din 1 377 apare topo
nimul "Turchaw"', identificat de unii cu Lunea Turcului, adică a pîrîului
Turcul6 , care curge prin pasul Bran şi se varsă în Bîrsa, la răsărit de Tohanul
Vechi .
Intr-un document din anul 1447, p ublicat in volumul V din colecţia
" Urkundenbuch" , editat de Dr. Gustav Gilndisch, apare ultima ştire despre
acest sat " Thercz" , numit şi " Hwzziwmezew" (Cîmpul lung"6) . La acea dată
satul era pustiu, probabil în urma ultimelor invazii turceşti în Transilvania.
30 mal 1975.
Localttdtile judeţului BraşorJ 1 9 71, Braşov, 1972, pag. 130, 172, 221.
1 Frenz Z 1 m m e r m a n n,
Cari W e r n e r, Georg l\1 11 1 1 e r, Urkundenbu�:h :ur
Geschichte der Deutschen in Siebenbitrgen, voi. I I, Sibiu, 1897, nr. 884, pag. 279.
8 Ibidem, voi. I I, nr. 1010, pag. 407 .
' Ibidem, voi. I I, nr. 1085, pag. 480.
5 Pavel B 1 n d e r , Toponimia istorică de pe hotarul celă(ii Bran, In rev
Limba românA"
anul XX, 1971, nr. 6, pag. 551.
• Dr. Gustav G Il n d i s c h, Urkundenbuch, voi . V, Ed. Acadt>mici R . S . R . , Bucu reşti,
1975, nr. 2566, pag. 187- 188 .
•) Comunicare prezentatA la sesinnea jublliar1i. a Muzeului judeţean Braşov,
1

.

https://biblioteca-digitala.ro

•

G, NUSSBACHER

26

Documentul citat este o poruncă a guvernatorului Ioan de H unedoara către
Capitlul din Alba Iulia, de a introduce in stăpînirea acestei posesiuni pe fra
ţii Johannes şi Lazarus, fiii lui Gaspar din aceeaşi localitate.
In documentele voievozilor români de la inceputul secolului al XV-lea,
Branul apare sub forma .,Turciu"7 pe cind primul document in care apare
sub forma ., Bran" este abia din timpul lui Basarab cel Bătrîn (1474 - 1476)8•
In documentele latine numele Bran apare deja in 1427 in toponimul
., Baranmezo" , cu care este desemnat un teritoriu lîngă cetatea Bran care
a servit in repetate rinduri ca loc de adunare pentru armatele maghiare şi
transilvănene, inaintea unor campanii in Ţara Românească9 • l n secolele XVI
şi XVII, iarba de pe acest ., cimp al Branului" a fost vîndută, banii realizaţi
constituind un venit al castelanilor de Bran10 •
Numele satului distrus sau dispărut Turci u" s-a păstrat în toponimul
.,Dorf Statt"
locul satului - silişte) care apare în socotelile castelanilor
de Bran incepind din 1 53411• Dintr-o insemnare din 1 550 aflăm că acest loc
al satului era lîngă drum (probabil cel ce ducea de la Bran la Braşov)12•
Faptul că acest loc era arendat unor locuitori din Tohan în 1 65713, 1 69614
şi 1 69716 pare să pledeze pentru relativa apropiere de Tohanul Vechi, eventual
pe valea pîrîului Turcul, mai sus de Tohanul Nou, întemeiat în secolul al
X V I I I-lea. In secolul al XVI I I-lea , acelaşi loc pare să poarte denumirea de
., Silişte"16 •
La 1 9 noiembrie 1 377, Ludovic I, regele Ungariei, emite din castelul
Zvolen ( Slovacia) un act foarte important cu privire la hotarul Branului
de mai tirziu17• Raportorul actului din 1 9 noiembrie 1 377 a fost nobilul Jo han•

.,

=

7 Ioan B o g d a n, Documente privitoare la relaţiile Ţării Romdneşti cu Braşovul şi cu
Ţara Ungurească în sec. X V şi X V I, Bucureşti, 1905, nr. 1, pag. 3 - 6 ;- Gr. T o c i 1 e s c u, 534
documente istorice slavo-romdne din Ţara Romdnească şi Moldova privitoare la legăturile cu Ar
dealu/ 1 3 46 - 1 6 0 3, Bucureşti, 1931, nr. 3, pag. 4 - 6 (1413). Gustav G ii n d i s c h, Urkun
denbuch, voi. IV, Sibiu, 1937, nr. 1899, pag . 151 (1421) ; nr. 1916, pag. 169 (1422).
8 Ioan B o g d a n, op. cit., nr. 95, pag. 121 - 122 ; Gr. T o c il e s c u, op. cit., nr. 89,
pag . 85 - 86.

9 Gustav G ii n d i s c h , Urkundenbuch, voi . IV, n r . 2016, pag. 317 (8 iulie 1427); Barabâs
S a m u, Szekely oklevettar, voi. V I I I, Budapesta, 1934, nr. 88, pag. 146 - 147 (1 iunie 1480);
Arh. St. Braşov, fond Primăria Braşov, Colecţia Stenner, seria latină-maghiară-germană,
1, nr. 23 (1 iunie 1480) publicat cu localizare greşită In Ilurmuzaki, voi. XV, 1, nr. 189, pag.
106. Denu mirea de .Bran" !şi are originea In cuvintul slavon .baran" = berbec, cuvint Inrudit
şi cu cuvln lul maghiar .barâny"= oaie.
1°

Cf. Pavel ll i n d e r, op. cit., pag. 551 (nr. 2).
voi. I I, Braşov, 1889, pag. 489.

11 Q ue/len zur Geschichte der Stadt Hronstadt,
12 Ibidem, voi . I I I, Braşov, 1896, pag. 471.

13 Arh. St. Braşov, fond Primăria Braşov, Socoteli alodiale Braşov, Pachet acte

nr .

154, nr. 1, pag. 32 (dor s �t�.
14 Ibidem, anexa 4, pag. 101 (Thor stadt).
15 Ibidem, anexa 6, pag . 164, (Auff der Thorstad).
1B cf. Pavel B i n d e r, op. cit., pag. 560 (nr. 98).
17 Franz Z i m m e r m a n n, Cari W e r n e r, Georg M il l l e r, Urkundenbuch, voi.
I I, nr. 1085, pag. 480 - 481. Pentru o mai bună Intelegere a circumstanţelor In care s-a emis
actul, amintim că in anul 1377 armata maghiară a efectuat o campanie In Ţara Românească,
lnvinglnd, la 7 iunie, trupele de sub conducerea voievodului Radu 1, cf. Constantin C. G i u 
r e s c u, Istoria Romdniei în date, Bucureşti, 1971, pag. 78.
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nes de Scharfeneck, castelan al cetăţii Landskrone18, situată lîngă Tălmaciu
şi care apăra pasul Turnu Roşu. D ocumentul arată că ., braşovenii, nefiind
constrînşi sau îndemnaţi, ci de la sine au promis să construiască o cetate
nouă pe stînca lui Tydricus, s-o prepare cu munca şi cheltuiala lor proprie,
şi să taie, să defrişeze şi să niveleze în acest loc p ădurea în lung şi în lat
după voinţa regelui, aducînd şi livrînd pietre, var, lemne şi alte lucruri nece
sare pentru construcţia acelei cetăţi, trimiţînd pe cheltuiala lor proprie zidari,
pietrari şi dulgheri". In schimb, regele L udovic confirma subordonarea loca
lităţilor Ghimbav, Cristian, Rîşnov, Vulcan, Codlea, Feldioara, Măieruş,
Rotbav, Hălchiu, Hărman, Sînpetru, Bod şi Prejmer faţă de oraşul Braşov,
dreptul de folosire a pădurilor şi apelor, a vînătoarei şi pescuitului, folosirea
fîneţelor şi a cimpurilor comune. Regele îşi rezervă dreptul de a numi cas
telanii noii cetăţi şi ai cetăţii Hălchiu19. Obligaţia oraşului Braşov faţă de ju
dele regal se fixează la un prînz şi o cină şi anual un cal în valoare de 20 flo
rini, în afară· de taxele de judecată.
Construcţia cetăţii Bran s-a încheiat încă în timpul domniei lui Ludo
vic I, înainte de 1 38220. Cetatea Bran şi, implicit, teritoriul din jurul ei, apare
expres ca fiind în posesia regelui Sigismund al Ungariei în documente din
anii 1 39521 , 139822 şi 140623.
In 1 4 1 2 cetatea Bran este menţionată într-un document al voievo
dului Transilvaniei ca fiind .,în alte mîini" , expresie sub care trebuie să înţe
legem că la acea dată era stăpînită de către Mircea cel Bătrîn, domnul Ţării
Româneşti24. Putem presupune că cetatea Bran i-a fost conferită domnului
muntean în urma întîlnirii de la Severin dintre Sigismund şi Mircea cel Bătrîn
de la sfîrşitul anului 1406, cînd s-a alcă tuit un plan de luptă împotriva tur
cilor otomani26.
In timpul s tăpînirii asupra cetăţii Bran, Mircea cel Bătrîn a înfiinţat
pe lîngă cetate o vamă, unde se încasa de la ., călăreţul care trece pe la Tur
ciu ( Bran) 3 bani ; /de la/ pedestru} 1 ban"28•
După moartea lui Mircea cel Bătrîn (1418) se pare că fiul său Mihail
a predat, în anul 1419, cetatea Bran din nou lui Sigismund, care a subordonat
castelanii de Bran comitelui secuilor, însărcinat cu apărarea graniţei de răsă
rit a Transilvaniei27.

18 F
ranz Z i m rn e r m a n, Cari W e r n e r, Georg M u I l e r, Urkundenbuch, voi. I I,
nr. 1057, pag. 449 (1376) ; nr. 1086, pag. 481 ; nr. 1089, pag. 485 (1378) ; nr. 1 1 46, pag. 543 (1381).
1 8 Cf. Walter H o r w a t h, Die Jleldenburg, In volumul Dr. Erich J e k e 1 i u s, Das
Burzenland, IV, Braşov, 1929, pag. 68 - 72 .
20 Emil M i c u ,Castelul Eran, scurtă priVire istorică, Bucureşti, 1957, p a g . 13.
21
Franz Z i m m e r m a n n, Cari W e r n e r, Georg M il l l e r, Urkundenbuch, voi.
I I I, Sibiu, 1902, nr. 1351, pag. 139 ;nr. 1352, pag. 140 ; nr. 1358, pag. 148.
a
2
Ibidem, voi. I I I, nr. 1409, pag. 209 - 210 ; nr. 1410, pag. 2 1 1 .
28 Ibidem, voi. I I I, nr. 1564, pag. 404 ; nr. 1565, pag. 407 .
2t Ibidem, voi . I I I, nr. 1597, pag. 554 .
26 Constantin C. G i u r e s c u, Istoria Romaniei In date, pag. 85. MenţionAm aici cii. In
mod greşit se afirmă că cetatea Bran ar fi fost conferitA de Sigismund lui Mircea cel BAtrin
prin tratatul de la Braşov, din 7 martie 1395, In lucrarea Anei Maria Henegariu, Cetatea Bran,
Bucureşti, 1963, pag. 11 şi a lui Titus H a ş d e u, Cetatea Bran, Bucureşti, 1968, pag. 9.
11 Gr. T o c i 1 e s c u, op. cit., nr.
3, pag. 6 (1413) ; nr. 5, pag. 8 (circa 1 4 1 5 - 1418) ; Ioan
B o g d a n, op. cit., nr. 1, pag. 3 - 6 (1413) ; nr. 2 (1415 - 1 418).
1 7 Gustav G Q n d i s c h, Urkundenbuch, voi. IV, nr. 1864, pag. 102-103.
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l n documentele de la Radu I I Praznaglava din 21 noiembrie 142128,
de la Dan II din 23 octombrie 142229 şi din 1 0 noiembrie 142430 însă, cetatea
Bran este amintită , ca şi în documentul lui Mircea cel Bătrîn din 1 4 1 3, ca fiind
o vamă a Ţării Româneşti.
Dintr-un document al regelui Sigismund din 3 februarie 1426 reiese
clar că la acea dată cetatea Branului era în subordinea sa31 • Dintr-un alt docu
ment, din 1427, reiese că oraşul Braşov a plătit la 1 3 ianuarie 1425, în
faţa capitlului din Alba Iulia, o despăgubire pentru uciderea unei slugi a
castelanului cetăţii Bran, Petru de GyapoJ32• Acest castel a fost numit de
către comitete secuilor, Petrus Beweek de Pelseuch, care a primit la 28 apri
lie 1 42333 şi la 1 iunie 1 42434 cîte o poruncă pentru a apăra pe locuitorii
din Braşov şi din Ţara Bîrsei de abuzurile castelanilor şi dregătorilor numiţi
de el.
Î ntr-o oarecare contradicţie cu privilegiile acordate de Dan II sînt
şi ordinele de incasare a v ămii, date numai vameşilor de Dimboviţa şi Rucăr,
atit în 142235, cit şi in 142436• Chiar dacă documentele păstrate nu permit
o precizare sigură asupra posesorului hotarului cetăţii Bran între anii 1 4 1 91424 , cel mai tîrziu în decembrie 1424 cetatea Bran era în posesia lui Sigis
mund37.
Cetatea Bran, după încetarea stăpînirii domnilor Ţ ării nomâneşti,
a fost din nou dată în grija comiţilor secuilor şi dotată cu diferite surse de
venituri. Dintre acestea însă, în 1427, cu ocazia şederii sale la Braşov, Sigis
mund a luat cetăţii Bran wniturile ce-i reveneau din morile situate pe hota
rul oraşului Braşovas.
;�_.3 :�]
l n anul 1 428, locuitorii din cele Şapte Scaune săseşti39 şi locuitorii din
.;:} ; �� ·j :;;
Braş ov şi Ţara Bîrsei40 au fost scutiţi de plata vă mii.
� 'A
Cu toate că cetatea Bran nu era în stăpînirea Braşovului, oraşul Bra
şov a trebuit să efectueze lucrări de fortificare a pasului Bran in 143841 •
2 8 Ibidem, voi. IY, nr. 1899, pag. 149 - 1 5 1 .
2 9 Ibidem, voi. IV, n r . 1916, p a g . 168 - 170.
3 0 Ibidem, voi . IV, nr. 1958, - 1959, pag. 222 - 227.
31 Ibidem, voi . IV, nr. 1975, pag. 248 - 249.
32 Ibidem, voi. IV, nr. 2003, pag. 282.
33 Ibidem, voi. IV, nr. 1919, pag. 187 - 188,
34 Ibidem, voi. IV, nr. 1950, pag. 212 - 213.
36 Ibidem, voi. IV, nr. 1917 pag. 1 70 - 172.
3• Ibidem , voi. IV , nr. 1960, pag. 227 - 228.
8 7 Folosind o documentaţie incomple tă, Emil M i c u, op. cit., pag. 15, afirmă că cetatea
Bran a revenit In stăplnirea regelui rnangiar abia In 1427 ; Ana Maria H e n e g a r i u, op. ctt.
pag. 11, situează stăplnirea domnilor Ţării Româneşti asupra cetăţii Bran numai Intre anii
1412 - 1 4 1 9 ; Titus H a ş d e u, op. cit., pag. 10, consideră că cetatea Bran se afla, după 1418,
. cu lntermitenţe, In posesiunea domnilor munteni.
3 8 Gustav G t1 n d i s c h, Urkundenbuch, voi. IV, nr. 3010, pag. 295 - 297 şi nr. 2013,
pag. 308 - 310.
8 8 Ibidem, voi . IV, nr. 2026, nr. 330 - 33 1 .
c o Ibidem, v o i . IV, n r . 2051, p a g . 365 - 367.
41 Ibidem, voi. V, nr. 2317, pag. 1 3 - 1 4 .
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Incepind din timpul lui Iancu de Hunedoara, cetatea Bran trece sub
autoritatea voievodului, în perioada în care acesta acumulase şi funcţia de
com" te al secuilor42•
Imp otriYa abuzurilor castelanilor de Bran la vămuirea negustorilor
din T ansilvania şi Ţara Românească s-au păstrat o serie de plîngeri şi s-au
emis multe porunci, care nu intră însă în obiectul lucrării de faţă43•
'Legăturile oraşului Braşov cu cetatea Bran au fost şi de altă natură.
Astre în 1 460, Matei Corvin a poruncit oraşului Braşov să livl'eze alimente
pentr� cetăţile regale Bran, Piatra Craiului (Kyralkew)" şi H ălchiu, în valoa
re de 1p0 fl.'6• Şi în 1 479 voievodul Transilvaniei a poruncit de două ori magis
tratuhti din Braşov să livreze alimente pentru garnizoana cetăţii Bran48•
lu,, 1476, voievodul Transilvaniei, Ioan Pongracz, a p oruncit braşove
nilor să r iute la renovarea cetăţii Bran'7 • Un alt document, din acelaşi an,
arată că. cetatea era lipsită de "pertinenţe" , adică de un domeniu , şi de
veniturid .
Dintr-un document din 1483 reiese c ă oraşul Braşov trebuie să trimită
zece călăreţi să facă serviciu de pază şi curier la cetatea Bran49•
In 1485, din cauza unor abuzuri grave, urma să fie destituit castelanul
din Bran60 iar în 1486 apare prima menţiune despre planul ce prevedea asupra
cetăţii Bran stăpînirea oraşului Braşov interesat vital de siguranţa comer
ţului pe drumul spre Ţara Românească51 •
Planul a fost însă abandonat, urmînd ca în funcţia de c astelani de Bran
să fie numiţi curteni ai regelui (aulicus regius)62• Fără să putem prezenta
detalii, constatăm că, pînă la urmă, cetatea a rămas mai departe în admi
nistraţia voievodului53• Abuzurile castelanilor nu încetau însă64•

q

42 Francisc P a I l, Iancu de Hunedoara şi confirmarea privilcgiului pentru negoţul bra
şovenilor şi al Birsenilor cu Ţara Românească, în 1443, In "Anuarul Institutului de Istorie
din Cluj", Tom . IX, 1966, pag. 82 (1443) ; cf. şi Gustav G U n d i s c h, Urkundenbuch, voi.
V, nr. 2447, pag. 106 - 107.

43 Amintim nu mai, că In anul 1458, braşovenii au ocupat cu forţă cetatea, Inchizind
pe castclani. cf. l':icolae 1 o r g a, Acte şi scrisori din arllivele oraşelor ardelene (Bistriţa, Bra
şov, Sibiu ) In colecţia Eudoxiu de H u r m u z a k i, Documente privitoare la Istoria românilor,
voi. XV, partea 1-a, Bucureşti, 1911, nr. 91, pag. 5 2 - 53 .
4 4 Despre localizarea acesteia, care apare documentar numai Intre anii 1435 - 1460,
cf. Pavel B i n d e r, Contribufii la localizarea Cruceburgului şi unele probleme legate de ea,
In "Muzeul regional, Braşov, Culegere de studii şi cercetări", voi. 1, 1 967, pag. 128 - 129.
40 Arh. St. Braşov, fond Primăria Braşov, Colecţia Privilegii, nr. 154.
4 8 Szabo K a r o 1 y, Sz�kely oklevillar, voi. I I I, nr. 485, pag. 103. (Ca o curiozitate men
ţionăm că documentul conţine cea mai veche menţiune a fabricaţiei de bere la Braşov) şi
Nicolae 1 o r g a, op. ci/ . , tn colecţia Hurmuzakt, voi. XV, 1, nr. 182, pag. 102 - 103.
" Nicolae 1 o r g a, op, cit., In colecţia Hurmuzaki, XV, 1 , nr. 156, pag. 90.
48 Ibidem, llurmuzaki, XV, 1 , nr. 155, pag. 90.
49 Nicolae 1 o r g a, op. cit., In colecţia Hurmuzaki, voi. XV, 1 , nr . 221, pag. 122.
so Ibidem, nr. 226, pag. 124 .
61 Die Rechtslage des ehcmallgen Torzburger Dominiums, Braşov, 1882, Beilage E, pag.
1 1 - 12 .
&2 Arh. St. Braşov, fond Primăria Braşov, colecţia Stenner, seria latină-maghiară-ger
mană, 1, nr. 27 (1486).
63 Szab6 K â r o 1 y, op. cit., voi. 1, nr. 200, pag. 261 - 162 (1486).
M Arh. St. Braşov, fond Primăria Braşov, colecţia Privilegii nr .
240, (1490) şi 244
(1492) .
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La sfîrşitul anului 1497 senatorii braşoveni Bartholomeus Schuncke
bunck şi Petrus Goldschmid erau trimişi la curtea regală, probabil şi pen
tru a participa la dieta convocată pentru 1 1 noiembrie 149756• In raportul
lor către magistratul Braşovului, cei doi senatori scriu, la 20 decembrie
1497, că din cauza dietei " afacerea noastră" a întîrziat, dar speră să-şi poată
realiza misiunea. Dacă voievodul Transilvaniei (Bartolomeu Dragfi) s-ar
fi întors mai devreme (din campania în Moldova) poate totul era rezolvat58•
Desigur, aceste menţiuni se referă la tratativele pentru obţinerea cetăţii
Bran de către oraşul Braşov, deoarece la 1 ianuarie 1498, regele Vladislav I I
emite cunoscutul document prin care cetatea Bran c u domeniul e i este dată
"pe veci" oraşului Braşov. Totuşi, se arată în document, dacă peste zece ani
regele va avea nevoie de cetate, el va trebui să restituie braşovenilor suma de
1 000 florini, pe care i-au dat-o, în schimb braşovenii vor trebui să-i restituie
cetatea, dar nu înaintea perioadei de 10 ani. In tot acest timp, braşovenii
trebuie să întreţină cetatea, s-o păzească şi s-o întărească67•
La 4 decembrie 1498 regele reînnoieşte actul din 1 ianuarie precizind
însă că braşovenii i-au împrumutat suma de 3 000 florini58•
In anul 1 500 Vladislav I I conferă braşovenilor şi venitul vămii de
sare de la Feldioara, care constituia un venit vechi al cetăţii Bran69• In aceeaşi
zi regele interzice voievodului Transilvaniei exercitarea justiţiei asupra
ţiganilor aparţinători, din timpuri vechi, de cetatea Bran80•
Reiese din aceste documente că trecerea cetăţii Bran în stăpînirea Bra
şovului nu s-a produs fără greutăţi81 •
La 1 7 martie 1 500 voievodul Transilvaniei, Petrus de Sancto Georgio
şi de Bozin, a pretins braşovenilor plata impozitului pentru satele domeniului
Bran ca şi restituirea veniturilor de pe sare82•
Braşovenii au obţinut însă- desigur şi cu sprijinul tezaurariului J o han
nes Bornemizza83 - scutirea de impozitul regal a tuturor posesiunilor
oraşului Braşov, Ia 24 iunie 1 5008'. Faţă de opoziţia voievodului, regele
a trebuit să repete în anul 1 501 porunca în această privinţă86•
La expirarea perioadei de zece ani, la 2 ianuarie 1 508, Vladislav I I
z ălogeşte oraşului Braşov cetatea ş i domeniul Bran pe încă zece ani, pentru
suma totală de 5000 floriniBB.
Peste numai citeva săptămîni, la 25 ianuarie 1 508, regele, avind con
simţămîntul magnaţilor, pentru încă 1 300 florini împrumutaţi, a zălogit
16 Stephanus K a t o n a, Historia critica regum Hungariae, stirpis mixtae, lomulus
XI, ordine XVI I I, Buda 1792, pag. 108 .
11 Arh. St. Braşov, fond Primăria Braşov, colecţia Schnell, voi I l, nr. 199.
17 Die Rechtslage , Anhang, nr. 1 II, pag . 5 - 6.
u Ibidem, Anhang, nr. IV, pag. Il - / .
11 Ibidem, Anhang, nr. V I, pag. 9 .
1o Ibidem, Anhang, nr. V II, pag. 9 - 10.
n cf. Arh. St. Braşov, fondul Primăria Braşov, col. Stenner, seria slavă, nr. 292.
11 Szabo K â r o 1 y, op. cit., voi. I II, nr. 514, pag. 1 50 - 151, cu data greşită de 9 mar
. .

1a Arh. St. Braşov, fond Primăria Braşov, colecţia Stenner, seria latină-maghiară- germană, 1, nr. 38.
11 Die Rechtslage . , Anhang, nr. V, pag. 7 - 8.
ea Arh. St. Braşov, fond Primăria Braşov, colecţia Privilegii, nr. 269.
11 Dle Rechtslage
, Anhang, nr. V I I I, pag. 10 - 1 1 .
tie 1501.
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braşovenilor cetatea şi domeniul Bran pe 25 de ani, scoţîndu-le de sub auto
ritatea voievodului87• Actul de zălogire a fost confirmat de acelaşi rege în
1 5 1 388•
După aceste date privind cetatea Bran şi hotarul ei în secolele X IV
şi XV, pînă Ia intrarea în stăpînirea oraşului Braşov, prezentăm unele date
privind domeniul cetăţii.
Sub numele de domeniul Bran, în evul mediu se înţelegeau satele de
pendente de cetatea regală Bran, aşa numitul " caput bonorum" .
Prima dată domeniul cetăţii apare menţionat in docu mente in anul
1 395, cînd regele Sigismund al Ungariei separă din domeniul Bran pose
siunile Zărneşti89 şi Tohan70, obligînd în continuare pe noii stăpîni ai acestor
posesiuni la plata unor taxe anuale - 5 florini aur de la Zărneşti şi 10 florini
de la T ohan - către castelanii din Bran7 1 •
In anul 1404 , Sigismund a separat şi posesiunea Budila de domeniul
Bran, donind-o lui Blasius dictus Zekel, fiul lui Paul de Ghidfalău72•
Castclanii de Bran, potrivit unui document din 1 453, căutau să-şi
extindă conpetinţele in mod abuziv şi asupra posesiunilor Tohan şi Zărneşti ;
în această situa �ie Ioan de Hunedoara a însărcinat magistratul oraşului
Braşov să-l apere pe Nicolaus Thoscha din Prejmer, proprietar al unor părţi
din aceste posesiunF3•
Două documente din 1456 atestă prima dată dependenţa localităţi
lor Cernatu, Satulung, Turcheş şi Baciu de cetatea Bran74• Aceste posesiuni
însă, in 1460, împreună cu localitatea Apaţa, au fost donate de către Matei
Corvin lui Simion Forro din Belin şi lui Nicolaus Forro din Sf. Gheorghe76•
Dependenţa localităii Crizbav de cetatea Branului este atestată
prima dată documentar în anul 1 46776•
Dacă in 1476, după cum am specificat mai inainte77, Branul parc să
fi fost lipsit de un domeniu , această situaţie se schimbă in curînd. In timpul
voievodului Transilvaniei Ştefan Bathori (1479- 1493) posesiunile Baciu ,
Cernatu , Turcheş, Zizin şi Apaţa făceau parte din " pertinenţele" cetăţii
Bran78• Inainte de 1480 şi localitatea Tărlungeni este menţionată ca fiind
în subordinea castelanilor din Bran79 •
81 Ibidem, Anhang, nr. IX, pag . 1 2 - 16.
88 Ibidem, Anhang, nr. IX, pag . 1 1 - 16.
18

Franz Z i m m e r m a n n, Carol Vi e r n e r, Georg M u l l e r, Urkundenbuch, I U, nr.

1351, pag . 139 - 140.
10 Ibidem, nr. 1358, pag. 1 4 7 - 148.
11 Î
n 1462, Matei Corvinul fixează pentru castelanii de la Bran un venit de 20 florini

din posesiunile Zărneşti şi Tohan. Arh. St. Braşov, fond Primăria Braşov, colecţia Privilegii ,
nr. 1 6 1 .
12
Arh. St. Braşov, fond PrimAria Braşov, colecţia Privilegii, nr. 288, ibidem, Palladium Coronense, pag. 290 - 29 1 .
18 Gustav G Il n d i s c h , Urkundenbuch, voi. V , n r . 2857, pag. 404.
71 ldem, ibidem, nr. 301 4, pag. 527 şi nr. 3019, pag. 529 - 530.
76 Szab6 K â r o 1 y, Sz�kely oklevellâr, voi. 1, nr. 154, pag. 185 - 186.
78 Arhiva Bisericii Negre Braşov, I .E. 86.
11 cf. nota 47.
1• Die Rechtslage . . , Anhang, nr. 2, pag. 4 - 5 .
7e Szab6 K â r o 1 y, op. cii., v o i . 1, n r . 192, pag. 248.
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Dintr-un document din anul 1 492 aflăm că Vladislav I I desprinde din
domeniul cetăţii Bran o sesie aflătoare la Turcheş80•
Abia într-un document din anul 1 500 apar prima dată specificate toate
localităţile care făceau parte din domeniul Bran, zălogit de la 1498 oraşului
Braşov şi anume : Purcăreni, Zizin, Tărlungeni, Satul ung, Cernatu, Turcheş,
Baciu, Crizbav şi Apaţa8I .
Cu acest domeniu, format din cele Şapte Sate din sud-estul Ţ ării Bîrsei ca
şi din cele două enclave Apaţa şi Crizbav din nordul Ţării Bîrsei,_cetatea
Bran va continua să existe în tot timpul cît a stat sub stăpînirea oraşului
Braşov.
Sperăm că p ublicarea în continuare a documentelor va aduce noi între
giri şi precizări cu privire la situaţia cetăţii şi domeniului Bran, îndeosebi
pentru a doua parte a secolului al XV-lea, care să lămurească evoluţia aces
tui important complex feudal.

118

81

Arh. St. Braşov, fond Primăria Braşov, colecţia Privilegii, nr. 245.
Dte Rcchstlage . , Anhang, nr. 5, pag. 7 - 8.
.
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BEITRAGE ZUR GESClllCHTE VON BUUG UND DOMINIUM BRAN
(TORZBURG) IM 14. UND 15. JAHRHUNDEllT

(Zusammcnfassung)
Der Verfasser stellt anhand von zei tgenossischen U rkunden A ngaben
liber die Geschichte von Burg und Dominium Bran (Torzburg) zusammen,
wobei er einige Urkunden neu auslegt und so zur Erganzung der bisherigen
Kenntnisse beitrăgt.
Vor der E rrichtung der Torzburg bestand am nordlichen Ausgang des
Passes ein Dorf Turciu, das um die Mitte des 1 5. J ahrhunderts verlassen
war. Die Grii ndungsurkunde der Burg "in lapide Tydrici" von 1 377 wird
eingehend erklărt und ausgelegt. D anach wird der zeitweilige Obergang der
Burg in den Besi tz von l\lircea dem Altcn, Fiirsten der Walachei (1 386 -14 1 8) in den Jahren 1406 - 1 4 1 8 fes lges l ell t. Spatestens 1 4 25, wahrschein
lich schon 1 4 1 9, htirte dieses Besitz\ erhal tnis anf.
Anhand der Urkun den verfolgt der Verfasser die E ntwicklung der Ein
nahmequellen dcr Burg, die Leistungen der Sladt fii r die Burg sowie die
Beziehungen der S tadt Braşov (Krons ladt) zu den Burgvogten. Wegen der
hăufigen Missbrauche, die die guten Handelsbeziehungen der Stadt zur
Walachei oft triibten, hemiihte sich Braşov (Kronstadt) um die Erwerbung
der Burg, was im Jahre 1497 gelang, als die Stadt dem Ko nig Wladislaus I I
in schwieriger Finanzlage eine Anleihe gewahrte, wofiir der Konig Burg und
Dominium am 1 . Januar 1498 verpfă ndete.
Abschliessend verfolgt der Verfasser die Bildung des Dominiums der
Burg, das beim Obergang in den Besitz der Stadt Braşov (Kronstadt) die
Sieben Dorfer (Baciu, Turcheş, Cernatu, Satulung, Tărlungeni, Purcăreni,
Zizin) im Sii dosten sowie die Orte Apaţa und Crizbav im N orden des Bur
zcnlandes umfasste.
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BRAŞOVUL IN IZVOARE CARTOGRAFICE ŞI ICONOGRAFICE
de M INERVA NISTOR

Studiul dezvoltării urbanistice a Braşovului, bazat pe documentele
arhivistice cunoscute pînă in prezent, nereuşind să elucideze complet această
problemă, poate fi completat de reprezentări grafice ce se disting la rindul
lor, în mod deosebit, ca o categorie însemnată de documente.
Din variatele izvoare cartografice şi iconografice legate de probleme
edilitare (străzi, sţilul clădirilor şi indeosebi al fortificaţiilor) , in studiul de faţă
ne-am oprit la primele hărţi, planuri şi la grav uri (stampe) ce reprezintă vechiul
Braşov (fotografia alcătuind un obiect separat, de dată mai recentă) .
Din documentele enumerate, cele în care denumirea Ţării Bîrsei şi a
Braşovului apare pentru prima oară, sint hărţile. Astfel, portulanele şi ma
pamondele evului mediu , cuprind unele atestări, ca de exemplu, pe harta
lui Nicolaus Cusanus, de la care ne-a rămas cea mai veche hartă a E uropei
Centrale şi răsăritene - 1490 - (mult simplificată, apoi in Cronica de la
Nilrnberg - 1493 în care apare şi cetatea Bran) , sint menţionate la vest
de Tisa " Ungaria" iar la est " Wardem" , "Transilvania" , " Sibenbilrgen" , "Wurtz
land" (Ţara Birsei) şi Valachia.1
In atlasul lui Nicolaus Germanus, apărut la Roma tn 15072, alături de
hărţile lui Ptolemeu se află 27 hărţi moderne (xilogravuri) , printre care şi cea a
Europei Centrale şi răsăritene. Spre deosebire de harta manuscris a lui N.
Cusanus, harta lui N. Germanus aduce oarecare progres, prin bogăţia numă
rului de localităţi, intre care apare " Brassco" (Braşov) , (Fig. l ) iar in A tlasul
eCma1;-rii completare, la Strassburg tn 1513 (Fig. 2) , Brasco3• Aşa cum in prima sa
menţiune documentară din 1 235, apărută in " Catalogus Niiiivensis" , Braşovul
făcea parte dintr-un ţinut românesc, extins pe ambele versante ale Carpaţilor,
tot astfel el apare şi printre primele menţiuni cartografice din 1 507 şi 1 5 1 311•

1 Iosef F i s c h e r, Nicolaus Cusanus, Die ălteste Karte von Miltel-europa, Praga, 1903 ;
P. P. N e g u 1 e s c u, Nicolaus C u s a n u s, Revista de filozofie, XXII, nr. 1, Bucureşti,
1937, p. 1 .
1 Nicolaus G e r m a n u s , Tabula moderna Poloniae, Ungariae, Boemiae, Germaniae,
Russiae, Lituanlae, In Geographia CI Ptolemuei a plurimis viris utl'iusque linque doctis emendata et
cum archelypo gracco ab ipsis collata, Roma, 1507. (Biblioteca Academiei R . S.R. Bucureşti,
Cabinetul de hărţi) din atlasul "Monumenta Cartographica Moldaviae, Valachiae, Transilvanlae",
(1508), p. 1 4 , cota 659.
1 Nicolaus G e r m a n u s, Tabula moderna Sarmaflae Eur Sive Hungariae
Polonle ae
Prusieet Valacllie (Atlas Ptolemeu), S trassburg, 1513 (Bibl. Acad. R.S.R.); ldem, acelaşi atlas p. 16.
' Pavel B i n d e r, Unele probleme referitoare la prima menţiune documentard a Bra
şovului, In Cumidava I I I, Braşov, 1 969, p. 130.
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După perioada marilor cruciade, cind interesul pentru cartografia păr
ţilor răsăritene ale Europei sporeşte, interesul creşte din nou, odată cu marile
invazii turceşti , îndeosebi după cucerirea Belgradului ( 1 521) şi lupta de la
Mohacs (1 526) , cînd turcii se apropiau tot mai mult de inima Europei. In
teresul cartografiei creşte, mai ales pentru Ungaria, în timpul domniei lui
Matei Corvin, interes datorat aşezării ţării în drumul turcilor spre E u ropa
apuseană. Din acest motiv părţile vestice ale ţării noastre (Banatul şi Transil
vania) , a u fost mult cercetate şi reprezentate pe hărţi, fie separat, fie cuprinse
in hărţile Ungariei5• In această perioadă însă, hărţile nu scăpaseră în între
gime de influenţa şi caracterul lor religios, aşa cum le preconiza şcoala italiană
şi le perfecţionase şcoala germană. Cartografii erau dominaţi de lucruri ab
stracte, desenul bazîndu-se mai mult pe fantezie6• Astfel unii reprezentau
munţii în formă de corturi, alţii ca nişte frînghii împletite, garduri etc.
Epoca realistă a hăr\ilor impunîndu-se odată cu întrebuinţarea formelor
geometrice reprezentate spa ţial prin linii (hachures) distanţate sau apropiate
şi tocate.
Intre lucrările din prima jumăta te a secolului al XVI-lea , care se inte
grează acestui sistem şi care vor aduce o contribuţie reală în cartografia
universală prin faptul că pun în circulaţie ştiri şi informaţii locale, sînt hăr
ţile braşoveanului Iohannes Honterus Chorographia Transylvaniae Syben
biirgen7 (Fig. 3) , o cromolitografie apărută la Basel în 1 532, astăzi piesă a
Muzeului Naţional Maghiar şi Chorographia Moldavi ae, a sibianului Georg
Reichersdorffer8•
Pe harta lui Honterus, considerată cea dintîi hartă a Transilvaniei,
apare prima menţiune cartografică a Braşovului sub denumirea de Corona.
Ea corespunde situaţiei politice de după lupta de la Mohacs, cînd au loc
certurile între Ferdinand I de Austria şi Ion Zăpolya, pentru domnia asupra
Transilvaniei, perioadă in care Transilvania intrind în obiectivul politicii
expansioniste habsburgice9, unele oraşe din această provincie ca : Sibiu ,
Braşov, Bistriţa, Sighişoara, Mediaş, Sebeş etc. a u jucat un rol important.
H arta face parte din curentul naturalist al cartografiei Renaşterii, care
urmărea întocmirea hărţilor pe bază de măsurători, el fiind printre primii,
cu toate că H onterus nu ţine seamă de anumite reguli cartografice. La intoc
mirea ei, el întrebuinţează pentru prima dată metoda haşurilor in redarea
reliefului cu forma lui reală, după natură ( munţii apar in formă de stinci
neregulate) . Nu poate fi vorba de o orientare geografică exactă şi nici de 11!-ă-:
surători geodezice precise, de aceea harta are multe greşeli10• De pildă Braşovul \
6 Marin Popescu S p l n e n i, Romt2nia In istoria cartografiei pinii la 1600, 1. Bucureşti,
1938, p. 101, 107.
8 A. D. X e n o p o 1, Decadenta Cartografiei, In Istoria Românilor, voi. IV, Bucureşti,
1914, p. 1 18.
7 lohannes H o n t e r u s, Chorographia Transiloaniae Siebenbargen, Basllaae anno
MDXXXI I ; Oskar N e t o I l c z k a, lol1annes Honterus, ausgewăhlte Schriften, Wien-Herman
nstadt, 1898.
s Georg
R e i c h e r s d o r f f e r, Moldaviae Finitmarumque Regionum Tgpus, tn
Scriptores Rerum Hungaricorum, voi. I, Ed. G. Schwandtneri, ediţia 1746, p. 805 (Arh. S t .
Braşov, cota I I I/718).
8 Istoria Rom4niei, I I, Bucureşti, p. 633.
10 N. D. S t o i c a, Prima hartă a Transilvaniei şi o veche hartif a teritoriului actual al
lifrii noastre, In Probleme de Geografie, X, 1963, p. 260.
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(Corona) , desenat între turnuri şi ziduri (semn că devenise la acea dată o
aşezare fortificată, ) primind din acest punct de vedere şi o valoare documen
tară11) , este aşezatîn estul ţării pe o latitudine mai sudică decît Clujul. Se
cuimea - Ciculi - şi localizarea oraşelor Alba 1 ulia (Weissemburg) , Mediaş
(Medwich) etc. de asemenea nu corespund. Rîurile desenate prin linii, al
căror număr depinde de însemnătatea şi mărimea lor, la fel nu corespund
decît p arţial realităţii. Oltul numit " Aluta" , iar alteori " Alth" , izvorăşte din
ţinutul Cincului. Intreaga Transilvanie este împărţită in ţări, formă adminis
trativfl întîlnită ulterior şi la alţi cartograri care s-a u ocupat de ea. Astfei,
la nord-estul Transilvaniei pe hartă apare Moldaviae terminus, la sud de
Ol t Burzenland, iar în sud-est Valachiae Pars. Intre Olt şi Tîrnava Mare
apare greşit Altland (Ţara Oltului) , care nu coincide cu actuala Ţara Oltului,
ci cu Ţ ara Vcchcl2.
Cu toa te greşelile ei, această lucrare a fost folosită timp de 200 de ani
la întocmirea altor hărţi ale Transilvaniei.
Numele de Corona, împreună cu alte cetăţi marcate cu turnuri între ziduri,
este menţionat şi pc o altă xilogravură , pe harta "Dacia" din lucrarea lui
Honterus , Rudimenta Cosmographica, BraşoY 1 54 213 (fig. 4) . Prin aceste
lucrări, Hon terus şi-a cîştiga t cele mai mari merite în domeniul cosmografiei
şi cartografiei , rămînînd unul dintre marii geografi ai secolului al XVI-lea,
alături de Pelrus Apianus, Sebastian Miinster şi Wolfgang Lazius.
În lucrarea Polonia et Hungaria n uova Tavola, 1 548 Gastaldo are men
ţionate o mul ţime de oraşe sub o transcriere particulară, toponimie româ
nească, BraşoYia
Braşov.
In Cosmographia lui Sebastian Mtister { 1 544 , reapărută in 1 550) printre
cele 370 vederi gravate de Hans R udolf Manuel şi tipărită de H . Petri, se află
o miniatură (o vedere a Braşovului, {fi g 8) , iar pe harta Transilvaniei din
Cosmographie (Transilvania XX 1 N ova Tabula) este trecut Cronenstat14 {fig. 6).
l n lucrările din a doua jumătate a secolului al X V I-lea întîlnim dease
menea preocupări pentru Transilvania , fiind menţionat şi Braşovul. Astrel
apar cele două hărţi xilografiate ale lui Reichersdorffer : Chorographia Transil
vaniae 1 550, {fig. 7) şi Chorographia Moldaviae {fig. 8) . In harta Transilvaniei pe
lîngă denumirea de Corona apare şi aceea de Cronstatt, Brasso şi Stefa
nopolis iar in harta Moldovei este cuprinsă şi regiunea de răsărit a Transil
vaniei cu mai multe localităţi, printre care " Brassowa" (Braşov15, fig. 8) .
=

.

Gernot N u s s b ii c h e r, Iohannes Honlerus, Sein Leben und lVerk lm Bild, Bucureşti
ed. 2, 1974, p. 23.
11 Marin Ionescu S p i n e n i, op. cit., p. 120 ; N. D . S t o 1 c a, op. cit., p. 262.
18 Iohannes H o n t e r u s, Rudimenla Cosmographica, Braşov, 1542, (originalul la Arh.
Bls. Negre, Braşov, cota 912/ I I/18.
J&. Marin Popescu S p l n e n i, op. cit., p. 230 ; Maria H o 1 b a n, Cdldtori strdlni despre
lările rom4ne 1. Bucureşti, 1968, p. 224, 494 ; M onumenta Carlographlca, p. 22 ; Veturla J u g A 
r e a n u, Cdrll pretioase din secolul X V1, In Biblioteca Bruckenlhal, In Studii şi Comunicări,
voi. 13, Sibiu, 1967, p. 300 ; harta lui M. C l n t h l u s �Hungarlae totlus, apare In Speculum
Orbis Terrae, Antverplae, 1593.
15 Georg R e i c h e s d o r f f e r,
Chorographia Translloaniae, ln Scriptores hungart
carum, voi . 1, p. 784; Atlas istoăic, Bucureşti, 1971 pl . 40; Conform celor mai recente cercetAri,
hlrţile lui Georg Reichersdorffl'r apar In 1595, Gerhad Engelmann, Potsdam, Die Sieben
bflrgenkarte in Martin Broniovius; Tartariae descriptio Kiiln 1595, in Korrspondenzblatt des
Arbeitskreises fUr Sieben bUrgische Landeskunde Biiblau Verlag Koln Wien-1975 Heft 1. p. 7.
Stefanopolls (Ştefan =coroană ; polls= oraş, ln limba greacă).
.:il

11
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Un alt cartograf Iohannes Sambacus, alcătuieşte mai multe hărţi, printre
care o xilogravură " Transilvania" ( 1 56618, fig. 9} , în care introduce atît for
matul hărţii cit şi elementele de hidrografie din harta lui Honterus, indicînd
chiar şi aceleaşi hotare. La fel toponimia este luată de la Honterus şi transcrisă
cu caractere latine. Pe harta lui întîlnim şi aceeaşi împărţire administrativă
în ţării ca şi la H onterus : Weinland (Ţara Vinului) , Altland, Burzenland
(Ţara Bîrsei) sau Burcia, între Olt şi munţii Bucegi, cu centrul la Corona
- Cronstatt - Brasso (Braşov)17.
Mathias Cinthius (1 567), pe harta Ungariei, consemnează Corona şi
Cronstatt (fig. 1 0} .
I n Chronologia Theatrum Orbis Terrarum18 , (gravură î n metal, Antver
piae
Anvers 1 570, reapărută în 1 572, 1 573} a lui Abraham Ortelius, între
cele 1 39 de hărţi executate de Antoine din Roma, de Gerrit de Jode din An vers,
şi grava te de cel mai apreciat gravor al vremii : Franz Hogenberg, se află
şi harta Transilvaniei în care apare Cronstadt. In prefaţa lucrării autorul
arată că pentru executarea cît mai exactă a hărţilor s-a adunat material
din cele mai bune colecţii contemporane. Intre primele lucrări consultate
apare Cosmographia lui Honterus.
Pe harta lui Wolfgang Lazi us, Hungariae Descriptio 1 570 (fig. 1 1} apare
Cronstatt, iar Jacobo Castaldo (1 584} trece Corona18 (fig. 1 2) .
Reformatorul cartografiei ştiinţifice ş i unul din cei mai d e seamă geo
grafi ai secolului al XVI-lea, Gerhardt Kremer, cunoscut sub numele de Mer
cator, în lucrarea sa " Atlasul"19 (o culegere a tuturor lucrărilor cartografice
ale evului mediu şi ale Renaşterii) , capitolul " Siebenbiirgen" este însoţit de o
hartă a Transilvaniei o xilogravură, care în realitate este o hartă refăcută
după Honterus, în care apare şi Braşovul.
Treptat, hărţile se generalizează, iar Braşovul, marele centru economic,
politic şi cultural, va figura pe toate hărţile Transilvaniei sub multiple
denumiri : Brasso, Corona, Cronstat, Stefanopolis, Cernopolis, Crunnen,
Brasiov, Brassov, Coronnel, Brassou etc.
=

*

*

*

Tot din grupul de reprezentări grafice fac parte şi planurile oraşului.
Ele ne dau informaţii referitoare la teren, la caracteristicile fizico-geografice
şi datele de geografie economică. Foarte importante sîn t datele istorice pe
care le oferă aceste planuri, ce marchează cu precizie reţeaua de străzi, pieţe,
clădiri20 şi, îndeosebi, rtificaţiile care în Transilvania, datorită expansiunii

fo

18 Ioan S a m b u c u s, harta .Transilvania�, ln Theatrum Orbis Terrarum, p. 92 (Bibl.
Acad. R . S.R. Cabinetul de hăr\i) ; Maria II o 1 b a n, op. cit . , voi. I I I, p. 10.
17 Marin Popescu S p i n e n i, op. cit ., p. 231 ; Wolfgang L a z i u s, Hungariae Descrip
tio, ln Theatrum Orbis, p. 90.
18 Abraham O r t e 1 i u s,
Theatrum Orbis Terrarum, Antverpiae, 1 570 (Bibl. Acad.
R . S . R . cota V., 1301 ; V. J u g ă r e a n u, op. cit ., p. 298 ; Wol fgang L a z i u s, Hungariae
Descriplio, ln Thealrum Orbis, p. 90 ; Iacob C a s t :� 1 d o, Romaniae quae olim Thracia, 1584, 1n
Monumenta Carlographica, p. 49 şi ln Theatrum Orbis, p. 96.
18 M e r c a t o r, Atlas, 1594 (harta Transilvania), (Bibl. Acad. R.S.R. Cabinetul de
hărţi).
10 Magdalena B u n t a, Comunicare ţinută la sesiunea de comunicări ştiinţifice a muze
lor , decembrie 1964, Bucureşti.
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tătărăşti şi turceşti, iau o mare amploare încă din secolul al X IV-lea, cind
oraşele mari, printre care şi Braşovul, sînt nevoite să înceapă ample lucrări
de fortificare. Întărituri existau deja in Sebei după unii autori21•
Primului stadiu de fortificare a oraşului ii corespund întăriturile cu pali
sade, completate cu valurile de pămînt şi ·şantwLcu_apă urmind apoi forti-'
ITcarea pr_op!iu-zi_sJ��- ţ_i_�_!Hi. In secolul ai" X IV-lea se incepe incinta inte-:
rloară: prevăzută cu turnuri" în plan pătrat, caracteristice perioadei premer
gătoare armelor de foc, ce înconjoară de-a lungul zidurilor cetatea, întregind-o
intr-o formă geometrică poligonală, apărînd-o din orice direcţie ar fi fost atacată.
Fortificarea apoi se amplifică22• Ca urmare a acestei măsuri, in anul 1438,
cînd turcii pătrund din nou în T ransilvania pe valea Mureşului, incendiind
oraşele Sibiu, Mediaş şi Sighişoara, nu pot intra în cetatea Braşovului, mul
ţumindu-se să distrugă doar cartierele aflate în afara zidurilor. Acesta a fost
întîiul prilej cînd, angrenată într-o acţiune militară, cetatea a făcut dovada
trăiniciei zidurilor sale.
După ajutorul primit din partea lui L udovic 1 de Anjou, fortificarea a
continuat sub regele Ladislau23 şi Sigismund iar cel care a adus modificări esen
ţiale intregului sistem de fortificare a cetăţii , a fost strălucitul comandant mili
tar şi om politic, Iancu de Hunedoara , ajuns în anul 1441 voievod al Transil
vaniei, iar în 144 6 guvernator. Arta militară făcea progrese şi un strateg cu
rienţa lui trebuia să ţină seama de acestea, sporind capacitatea de apărare a oraş
ului conform cerinţelor noilor tactici mili tare din vremea răspindirii armelor de
foc şi cind construcţia unor fortificaţii avansate corespunzătoare noilor me
tode, inclusiv cea otomană, impunea desăvîrşirea sistemului de apărare. For
tificarea oraşului continuă şi după huniazi, indeosebi după memorabila luptă
de la Mohăes, in agitata epocă de c onflicte între turci şi austrieci pentru stă
pînirea Transilvaniei2'. Perfecţionarea fortificării oraşului continuă, indeosebi
in locurile mai expuse, zone unde zidul de incintă a fost dublat sau triplat,
prevăzut in unele porţiuni cu drumuri de strajă25• Construcţia centurilor de
ziduri ia contur definitiv in anul 1 646 cind sistemul de fortificaţie a Braşou Paul N 1 e d e r m a 1 e r, DezDoltarea urbanisticd şi arhitectonicd a unor oraşe transll
Ddnene din secolul al X Il-lea plnd In secolul al X V1-lea, In Studii de istorie a nationaliUftilor
conlocuiioare din Romdnta şi a lnfr(lţirii lor cu naţiunea romdnd, Bucureşti, 1976, p. 165.
u Hans G o o s, Die Baugeschichte der Befestigungswerke, tn Das Burzenland, voi. I I I,
Braşov (Kronstadt), 1923, p. 78 ; Pavel B 1 n d e r, Unde a Incheiat Mircea cel Bdtrln tratatul
braşoDean din 1395 ?, consideratii priDind localizarea curllt feudale din Braşoo, tn Cumidaoa,
IV, Braşov, 1970, p. 64, 65.
După lupta de la Rovine, deşi InvingAtor, Mircea cel BAtrin voievodul ŢArii Româ
neşti, văzindu-se singur tn faţa unei eventuale lnvazll, a trecut munţii la Braşov, pentru a se
tnUlni cu regele Sigismund de Luxemburg. Alei, ei au stabilit, la 14 martie 1395 tn deplină ega
litate, planul de luptA Impotriva otomanllor. DupA această vizită Sigismund ordonA braşove
nllor să continue fortificarea oraşului cu ziduri de piatrA, dispoziţie dată probabil la sugestia
lui Mircea care cunoştea şi prevedea dezastrele unei lnvazii turct>şti, aşa cum s-a şi Intimplat
la 1421 cind armata sultanului surprinde şi pustieşte Braşovul, zidurile nefiind terminate.
u Hans G o o s, op. cit., p. 78 ; Quellen zur Geschichle der Stadt Kronstadt in Siebenbar
gen, Braşov, IV, p. 99.
11 Erich J e k e 1 i u s, Kronstadt im
Wandel der Jahrhunderte, Dan Buzduganul
11 Friederich P h I I I p p i, Aus Kronstadts Vergangenheit und Gegenwart, Braşov, 1873,
p. 25 ; Hans G o o s, op. cit., p. 79.
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vului este completat pe lîngă prima incintă flancată de turnuri cu ziduri ex
terioare întărite şi ele cu turnuri, cu bastioane (considerate cele mai importante
întărituri ale cetăţii) , porţi, barbacane şi ci.î fortul de pe Dealul Cetăţuii (Straja).
După răscoala curuţilor ( 1 71 1 } , fortificaţiile oraşului, zidurile, porţile,
turnurile, ridicate cu atîta trudă şi sacrificii de generaţii in şir, au fost lăsate
in părăsire sau sistematic demolate in folosul lărgirii aşezării care se dezvolta.
De al tfel ele vor deveni anacronice în raport cu tehnica de luptă care se per
fecţiona mereu. Prin aceste demolări de ziduri, porţi etc., ce se aflau intre
aşezările timpurii din Sebei şi oraşul cetate, locuit de saşi , procesul apro
pierii şi chiar convieţuirii din tre populaţia autohtonă şi cea săsească devine
mai strinsă26 J
J.
Cetatea se intindea pînă la limita marcată azi de clădirea Arhivelor
Statului (fostul bastion al Fierarilor) , poarta Ecaterinei, bas iionul Ţesătorilor,
bastionul Postăvarilor, clădirea nr. 33 de pe B-dul Gh. Gheorghiu-Dej, (fostul
bastion al Curelarilor) , apoi pc pîrîul Graft pînă la punctul de plecare - Ar
hivele S tatului. Ea era considera Ut una din cetăţile cele mai puternice ale
timpului din sud-esful E uropei, aşa cum apărea pe planurile şi gravurile
oraşului, întocmite îndeosebi după pacea de la Karlovitz ( 1 699) , cind Tran
silvania fiind incorporată imperiului austriac, au fost întocmite din consi
derente militare, unele planuri şi h ă J' \ i topografice (Transilvania fiind soco
tită punct de sprijin pentru pătrunderea spre sud-est în dauna stăpînirii
turceşti, ce-şi începuse declinul} ." Aus triecii, odată stăpîni ai Ardealului, au
însărcinat ingineri �i topografi destoinici să alcătuiască harta geografică.
Inginerii au găsit cu cale, cind harta a fost isprăvită, să anexeze şi cite o schiţă
a cetăţilor şi oraşelor mai însemnate pe acea vreme"27• Aceste planuri
şi gravuri deşi au mici erori, pot servi, alături de materialul arhivistic, drept
orientare in reprezentarea grafică aproximativă a cetăţii de la sfîrşitul seco
lului al X V I I I-lea. Dintre acestea amintim planul oraşului , " Pi anta di Kron
stadt, (fig. 13 ) , intocmit de i talianul Giovani Morando Visconti 1 699, ofiţer de
geniu şi inginer in armata austriacă pentru Transilvania. J:llanul oraşului
Braşov apare pe chenarul sting al hărţii " Mappa delia Transilvania" (litiae
apar şi planurile altor oraşe cu fortificaţiile existent ela acea dată, ca Sibiul) .
H arta a fost întocmită şi scrisă in limba italiană de Visconti, care luind drept
temei realităţile istorica-geografice, a intocmit-o şi a dedicat-o împăratului
Iosif 1.
Cartuşul hărţii are titlul ornamentat cu figuri alegorice, aluzie la războiul
cu turcii, şi este desenat de aurarul braşovean Ştefan Welzer, iar harta este
gravată in aramă la Sibiu in 1 699 de Conrad Predtschneider din Niirnberg28
(fig. 14) .
••

Hans G o o s, op. cll., p. 65 ; P. N i e d e r m a i e r, op. cit., p. 150.
Mihail P o p e s c u, Cetăţi şi oraşe ardelene la tnceputul veacului al X VIII-lea, Bucu
reşti, 1928, p. 1 ; Mihail P o p e s c u, Oraşe şi cetăţi din Transilvania, Bucureşti, 1943, p. 5.
18 Plăcile In care s-a gravat harta se păstrează la Muzeul Brukentbal, Sibiu, după care
s-au tras mai multe exemplare păstrate la muzeu şi In colecţii particulare. Steffen W e 1 z e r Il
meşter 1699 - 1734, cf Gyarfas T i h a m e r, Brassoi 6tv6sseg tlirtenete, Braşov, 1912, p. 118 ;
Hans G o o s, op. cll., p. 99 ; Gustav T r e 1 b e r, Der Stadtplan als Urkunde, In Mitteilungen,
1944, nr. 1 - 4, p. 2. Inscrlptio : Gio. Morando Visconti sup m Jugegniere per S.M. Ces in Tran
silvania In Hermannstadt an 1699 - Stepbany Welzer de Coronesecit.
17
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O linie subţire ce înconjura cetatea, marchează pe plan şanţul de apărare.
Este vizibilă in primul rind linia zidurilor oraşului şi poziţia celor 26 de tur
nuri, nefiind trecute toate turnurile ca cel al pulberăriei, al cojocarilOretc . 
(după unii autori erau 2 8 ş i chiar- 3 2 d e turnuii) . Sint consemnate şase bas
tioane, în realitate erau opt, iar după unii autori chiar nouă. Bastioniil Graff;
este trecut ca turn. Bastioanele apar în forme variate cum arată in realitate,
deosebiri determinate de configuraţia terenului şi importanţa strategică in
apărare.
Incepind cu analiza planului Visconti, de la bastionul Postăvarilor de
pe latura sud-estică a cetăţii, pînă la poarta străzii Porţii (azi Republicii) ,
porţiune fortificată în perioada anilor 1 554 - 1 555, se disting două rinduri
de ziduri, turnuri şi palisade care despărţeau pe atacatori de cetate. De la
bastionul Postăvarilor continuă centura interioară, iar de la turnul cojocarilor
centura exterioară. Pe linia nord-est a zidurilor, încadrat in zidul exterior,
este desenată o fortificaţie - bastionul Tăbăcarilor, întărit prin flancarea
cu turnuri legate de zid, printr-u-nculoar fortificat.
Tot pe latura nord-estică, la capătul străzii Porţii, se remarcă poarta
acesteia Porta p_Q_r�!. (cum este trecută pe plan) , cea mai veche. Turiml
porţii fiind cel mai vechi, este încadrat în zidul interior, iar b_astionul porţii,
adăugat între anii 1 522- 1 524 , în formă de semicerc, ce iese mult in afara
zidului aşa cum poate fi văzut pe stampa nr. 17 unde bastionul porţii apare
cu guri de tragere (Pechnasen) , hersă şi galerii. Pentru pietoni, se remarcă
o intrare specială în zidul porţii. ln faţă se află şanţul peste care se lăsa
podul mobil. Mult avariată de incendiile din 1 689 , 1 7 1 0 , 1 7 1 8 şi de cutremurul
din 1 802, s-a impus demolarea porţii in 1 85729• In apropierea porţii pe locul
actualului hotel Postăvarul se construieşte în 1 774 hanul "Coroana".
De la strada Porţii pînă la str. Mănăstirii (azi str. 7 Noiembrie) , sînt
desenate numai două rînduri de ziduri, deşi la acea dată existau trei. Zidul
interior este prevăzut cu turnuri, iar cel exterior este dublat cu valuri de pă�
<-.---
mint (parte expusă atacatorilor) . La mijlocul zidului pe locul actualei clădiri ""
,/
a telefoanelor, exista bastionul Aurarilor (c� �eş.:.!)n afara zidului) � �.?� derat
.
punctul de incheiere a fortificării cetăţii �
şi care in anul � a fost
J
se afla un han, unde a
demolat. Pe această latură lîngă actualul hotelul Carpaţi,
---fost găzduită in 1 509 soţia voievodului Mihnea cel Rău, împreună cu familia
(in timpul refugiului la Braşov, cind Craiovenii r evin in Ţara Românească cu
ajutorul lui Mehmed beg)so .
Tot pe latura nord-estică, de la str. Mănăstirii pînă la bastionul Cure
larilor, apar trei rînduri de ziduri şi şanţul cetăţii. La capătul de inceput al
străzii Mănăstirii este consemnată poarta acestei străzi Porta del Monas
tero, (cum apare pe plan) , sau poarta Vă mii, prin care se aduceau toate măr
furile in cetate, prevăzută cu porţi duble încă din 1 521 . Poarta interioară,
cea mai veche din acest complex (sec. X IV) , cu cadran solar-;--este încadrată
in primul zid, iar cea exterioară cu barbacană cu bastionul porţii executat

"'t:!>:J

1

'

11

18 In 1537, turnul portii este prevăzut cu ceas, reparat ln 1547 de meşterul Gregorlua,
pentru ca la 1650 să fie Inlocuit cu altul, Hans G o o s, op. cit., p. 82 ; Quellen, vol. I I I, p. 423 ;
Arh. St. Braşov, Colectia de planuri nr. 4 7, dulap Ab VIII, 121, dostU 10.
.
80 Hans G o o s, op. cit., p. 100; Minerva N i s t o r, Contribuiţii la cercetarea hanurilor
din Ţara Bîrsei, Cumidava VII, B raşov 1973 p. 86 .
••
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in 1 532, se arcuieşte în formă de potcoavă in afara zidului exterior, prevăzut
cu şanţ, peste care se lăsa podul mobil. Bastionul porţii Mănăstirii este legat
de zidul cetăţii printr-un pasaj boltit cu un turn apropiat. A variată de cutre
murul din 1 1 iunie 1 836, s-a impus demolarea acestei porţi, in locul ei inăl
ţindu-se după doi ani o altă poartă î n stil clasicist31, care va dăinui pînă în
1 891 , cind este demolată şi aceasta pentru extinderea liniei ferate (numită
.. tramvai") Braşov - Satulung32•
Colţul nord-vestic al cetăţii (locul actualei clădiri din B-dul Gh. Gheor
ghiu-Dej nr. 33) , este flancat de b astionul Curelarilor de forma literei U,
şi acesta depăşind mult zidul cetăţii,· aYînd astfel posibilitatea să deservească
atît porţiunea pînă la bastionul Graft, . apărată şi întreţinută de curelari,
cit şi porţiunea pînă la poarta str. Mănăstirii, apăra tă de blănari. Deşi for
tificaţiile interioare ale acestui colţ nordic sint ridicate în secolul al X IV-lea,
iar cele exterioare în al XV-lea, bastionul nu apare menţionat decit în 1 525,
iar în 1 887 este demolat33.
Pe latura de nord-vest a cetăţii, de-a lungul pîrîului Graft, unde există
din timpul huniazilor ( 1455) prima i ncintă cu opt turnuri, s-a ridicat apoi,
aşa cum se remarcă şi pe planul nostru, o dublă incintă (in perioada 1 545 - 1 550) .
L a mijlocul zidului se distinge bastionul Graft, avind forma arcuită care
pe plan este menţionat ca turn34.
La limita zidului de vest, spre dealul Warthe (in partea nord-vestică a
cetăţii) , este marcat bastionul Fiera rilor ( 1 529) . Porţiunea din apropiere
aparţinea pentru întreţinere şi apărare măcelarilor şi mănuşarilor. Din b as
tionul Graft un pod mobil d ucea spre turnul Negru35.
Pe latura de sud, azi şirul Beethoven, de la bastionul Fierarilor pînă la
poarta Ecaterinei, cetatea este întărită cu trei şi patru rinduri de ziduri, de
un şanţ interior şi unul exterior, un val de apărare, turnuri şi de ,.Porta
Valacce" (cum apare pe plan) , Poarta de Sus sau a Ecaterinei, denumire
luată după capela din apropiere, - demolată In secolul al XVI-lea. Poarta a
fost concepută pentru necesitatea de apărare a intrării estice şi se încadrează
pe plan in cea de a doua centură de apărare, la exterior remarcindu-se turnul
construit in 1 559, odată cu altele patru turnuleţe la colţuri, ceea ce era o
raritate in oraşele noastre, ca semn al privilegiului medieval pe care-I
deţinea oraşul, puterea de .. Jus Gladii" (puterea de viaţă şi moarte asupra
supuşilor) . Din construcţie se mai p ăstrează doar turnul exterior numit azi
Poarta Ecaterinei38.
11 Thomas T a r t 1 e r,
Colectanea zu einer Particulair Historie uon Kronstadt, 1 741, fort
gesetzt und erganzt von Iosef Trausch, voi. 1 1. Mss la Arh. St. Braşov, p. 602 ; Hans G o o s,
op. cit., p. 84 - 85 ; Arh. St. Braşov, Colecţia de planuri nr. 4 79, Dulap Ab V I I I, 121, dosar 10
(planul acestei porţi se păstrează aici) ; G. N u s s b il c h e r, Poarta strdzii Vdmii, Drum Nou,

81 Casil V a s i 1 e, Din istoria editor
ferate braşouene, ln Centenarul complexului feroular
Braşou, 1873 - 1973, Braşov, 1973, p. 3.
u Quellen, voi. 1, p. 606 ; Hans G o o s, op. cit., p. 98 ; G. N u s s b A c h e r, Bastionul
Curelarilor, Drum Nou, 1976, n. 9726.
K Hans G o o s, op. cit., p. 102.
111 Quellen, voi. 1, p. 315 ; Hans G o o s, op. cit. , p. 98.
11 Th. T a r t 1 e r, op. cit., p. 601 ; Hans G o o s, op. cit., p. 86 ; G. N u 8 8 b A c h e r,
Poarta Ecaterinei, Drum Nou, 27 mai 1976, nr. 9752.

1976.
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Pe latura de apărare sud-vestică (de la poarta Ecaterinei pînă la basti
onul Ţesătorilor) , întărită de generalul austriac Arko in 1 554, din ordinul
comandantului trupelor imperiale din Transilvania Battista Castaldo aflat
la Sibiu (in vederea preintimpinării unei invazii turceşti) . Se mai remarcă
pe planul lui Visconti un şanţ şi un rind de zid, deşi la acea dată acolo era
o dublă incintă (Zwingerul dogarilor) , un şanţ interior şi unul exterior, foarte
larg, bălţi şi eleştee. Cele opt turnuri existente n u apar to.a.te37•
Spre extremitatea s-uâ-vestică a cetăţii se remarcă bastionul Ţesătorilor
de e!_n ză, in formă poligonală ridicat in anii 142 1 - 1443 Ţla- nivelul corespun
zator - primelor două galerii) continuat in anii 1 570 , 1 573 la nivelul galeriilor
superioare38•
Spre nord-est, de la bastionul Ţesătorilor (pe la poalele Timpei) , pînă
la basl!QJ:!l1Lfo_ş_t�_varilor apare pe plan şanţul cetăţii, un singur rind de zid
(deoarece şi Timpa constituia o apărare) , întărit din loc in loc de turnuri
ridicate in anii 1 554 - 1 555. In mijlocul zidului se desluşeşte bastionul Frin
ghe�j.Jor, cu o ieşire spre Timpa, ce permitea retragerea in caz de -primejdfe.
Bastionul a ars in incendiile din 1 64 1 şi 1 689, astăzi fiind in ruină. Bastionul _ J:>.��ţ��l!_rilor incheie planul fortificatiilor cethl!_i , forma lui indicînd
faptul că limita un colţ al zidului de apărare (capătul de nord-est al centurii
exterioare)39• Bastionul a aparţinut la inceput breslei aurarilor care i-a adus
in 1 521 modificări. In anul 1 64 1 bastionul este cedat postăvarilor, aurarii
ridicîndu-şi un al tui, cel amintit, pe latura nord-vestică.
ln interiorul zidurilor cetăţii existau spaţii cuprinse in dubla incintă
fortificată (în tre două cen turi de ziduri) aşa numitele "Zwinger" , com
partimentate prin ziduri perpendiculare, constituind astfel mar "riiiilte spaţii
defensive cu rol important de rezistenţă înainte ca duşmanul să ajungă la
incinta interioară.
Sistemul de apărare a cetăţii este completat cu patru turnuri de obser
vaţie (Iib_e �e) , in afara cetăţii şi cu fortul de pe Cetăţuie:-Aceste furiiuri nu sirif
elemente ale centurii zidului, ci fortificaţii independente, deoarece sint am
plasate mult în afara zidurilor cetăţii, întărind sistemul de fortificaţie şi
apărare a oraşului. Pe dealul Spirii, Straja, cu virful Warthe, se înalţă
turnul Alb, de formă pătrată ( 1494) , deşi în realitate are formă semicirculară
închisă fiind prevăzut, asemenea unui bastion cu metereze, Pechnasen şi
creneluri, iar in interior cu galerii pentru puşcaşii care ţineau prin gurile
de tragere. Avea legătură printr-un pod mobil cu bastionul Graft. A ars in
incendiul din 1 689 fiind apoi restaurat in 1 723, 1 9 1 2, 1 972. Turnul era
apărat şi întreţinut de breasla arămarilor şi cositorarilor.
Pe o stîncă aflată la distanţă de 31 m de bastionul Fierarilor, se află turnu_l
Negru, construit in plan de formă pătrată (inalt de 1 1 m) , de tip donjon, prevăzut
cu guii de tragere şi cu un acoperiş cu virful ascuţit'0• Data ridicării turnului
___

Th. T a r t l e r, op. rit . , p. 602 ; Hans G o o s, op. cit., p. 90.
Minerva N i s t o r, Cetatea Braşovului şi (orli(lca(iile din Ţara Blrsei, In Culegere de
studii şi cercetdri, vol. I, Braşov, 1 967, p. 159, 1 60.
18 Fr. P h i 1 i p p i, op. cit., p. 2 7 ; Minerva N i s t o r, Ldzile de breasld din Muzeul Jude
fean Braşov, In Cumidava, IV, Braşov, 1970, p. 1 1 2.
•o Quellen, voi. IV, p. 99 ; Hans G o o s, op. cit., p. 100 - 1 01 ; G. N u s s b ă c h e r, Tur
nul Alb, Drum Nou, IV/1176, nr. 6710.
37
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nu se cunoaşte, se ştie doar că la 23 iulie 1 559 a ars într-un incendiu provo
cat de un trăsnet, fapt care i-a dat şi n umele după culoarea fumurie. A fost
refăcut, deoarece şi pe plan apare de formă alungită cu virful ascuţit pe care
in prezent nu-l mai are40, ceea ce ne face să presupunem inversarea pe plan
a celor două turnuri.
Pe plan apare şi turnul cuţitarilor, în prelungirea zidului de la bastionul
Ţesătorilor, deşi a fosCdiStrus în 1 660 din cauza exploziei prafului de puşcă
depozitat în el, fiind reconstruit abia in 1 776. Este evident că autorul a luat
in consideraţie planuri mai vechi41• �} patrulea turn este plasat în prelungirea
zidului de la bastionul Postăvarilor -spre Timpa, ale cărui urme se văd in
apropierea intrării în aleea de sub Timpa.
Planul completează şi informaţiile referitoare la construirea cetăţii
situatape dealul Cetăţii cu vîrful Plăieşilor din partea nord-estică a oraşului.
Acest complex de fortificaţie făcea parte din sistemul exterior al zidurilor
şi a fost ridicat din ordinul generalului Arko ( 1 554) , pentru a bara pătrunderea
duşmanului în cetate dinspre cîmpie. Fiind adaptat Ia perfecţionarea armelor
de asediu, şi acest fort de la un bastion turn în secolul XV ajunge să fie com
pletat în anii 1 554 - 1 557 cu o clădire din piatră , înconjurată cu ziduri ro
buste tot din piatră şi cărămidă, ce înconjurau curtea interioară. Planul
cuprinde deja conturul sistemului de fortificare proiectat aici, într-o zonă
impădurită. Se remarcă castelul propriu-zis, de piatră, din curt ea interioară,
construit în 1 554 - 1 557 şi forma definitivă, patrula teră , din 1 625 - 1 630,
a zidului exterior cu cele patru bastioane poligonale la col ţuri. T urnul in
trării, de secţiune drep tunghiulară cu barbacană, hersă, cu guri de păcură,
goluri de tragere cum a fost iniţial şi anexele adăugate la incintă în 1 690
indică faptul că în anul 1 699 cînd a fost întocmit planul, lucrările de cons
trucţie erau deja terminate42• ln imediata apropiere este consemnată cu o
cruce capela de pe dealul Sf. Martin, menţionaE1 documentar încă din se
colul al XV-lea43•
Pe plan este indicată şi reţeaua de străzi şi construcţiile principale din
interiorul oraşului (Chiesa principale, " Piazza" , " Convento" ) . Se pot desluşi
şi cîteva străzi care continuă din cetate prin porţile amintite, in afara zidu
rilor. Vechile străzi au constituit ulterior baza reţelei urbanistice moderne.
Tot in afara zidurilor sînt subliniate suburbii!�_ oraşului, deoarece treptat
numărul populaţiei din afara zidurilor fextra murcis},-ajunge să depăşească
pe cel al locuitorilor din interior, asemenea Clujului şi altor oraşe"". Spre
este şi vest, in preajma zidurilor cetăţii, se remarcă pe plan locuri virane
care despart cetatea de cartierele învecinate : de Sebei sau Suburbia de Sus,
unde se ajunge prin poaiTiCEcaterinei. Se disting trei drulnuri care pornesc
de la poarta Ecaterinei (probabil actualele străzi Brîncovean u , 30 Decembrie
şi Constantin Lucea) . In Sebei se mai putea ajunge ulterior prin tirgul cailor,
la capătul căruia se deschisese (Ia propunerea scheienilor adresată impăra-

&1 Hans G o o s, op. cii., p. 101.
u G . T r e i b e r, Kronsladl und das Schloss au( dem Schlossberg, in "'Vlillellungen des
Burzenlănder Săchsischen Museums, Braşov, 1937, p. 29 - 54. Erich J e k e l i u s, Dalen zur
Geschichle des Schlosses au( dem Kronslădler Schlosstberg, In Millellungen, 1937, p. 35 - 42.
4 8 Eduard M o o r r e s, Die Kirche 11on SI. Marlln, In Das Burzenland I I I, p. 554.
44 Magdalena B u n t a, op. cii.,
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tului Franz Iosif cu ocazia vizitei sale la Braşov in 1 81 9) , cu cheltuiala lor,
o poartă in stil clasicist, care a dăinuit puţin ( 1 820- 1 874) . Din 1 827 se deschide
Poartă Schei'5•
-· noua -��
P rin p -rt� �t�. M ănăstirii ,.yămii" se ajunge in Braşovul Vechi (Civi
1
\tas Vetus - 1 522) supranumită şi suburbia cu drumuri rele ( .. Suburbium"
J 54 1 ) . P e plan s e disting două drumuri care se despart l a poarta Mănăstirii,
de unde unul porne�te spre cartierul Blumăna, iar ��lălalt duce spre cartierul
Braşov Vechi, pe la poalele dealului Cetăţuii ca ramificaţie pentru strada
de Mijloc) .
Prin poarta str. Porţii se trece in cartierul Blumăna a cărui axă prin
cipala era str. Fintinii, actualul Bulevard Lenin. De aici se poate
trece in str. Leproşilor unde se distinge printre şirul de case şi o biserică,
capela ce purta hramul Sf. Barbara, amintită in documente încă din secolul
al X IV-lea. Pe plan mai este consemnat un drum ce duce de la poarta str.
Porţii pînă sub dealul Cetăţuii (actuala stradă Nicolae Iorga) , ocolind
apoi pînă in cartierul Blumăna ..
In 1 536, pictorul braşovean Gregorius Pictor execută ornamentarea
pereţilor Porţii Mănăstirii cu fresce, iar in 1 538 vopseşte şi poarta străzii
Porţii. Acelaşi pictor execută la comanda judelui Lucas Hirscher I I I, in
1 535 un tablou reprezentind in prim plan portretul acetuia iar in colţurile
de sus ale tabloului sint reprezentate castelul Bran şi capela Sf. Martin din
Braşov (originalul : Muzeul Brukenthal Sibiu&�� , fig. 1 5) .
Incepind cu anii 1 782- 1 785 s e mai putea ajunge î n Blumăna prin poarta
de la capătul str. Negre, deschisă la propunerea tăbăcarilor care locuiau pe
această stradă şi care credeau că va fi transformat ă astfel într-o stradă prin
cipală. Poarta nu a rezistat mult, în anul 1 873 fiind închisă47•
Amintim aici şi macheta cetăţii Braşovului executată de profesorul
Friederich Hermann în anul 1 896, expusă la Muzeul Cetatea Braşovului.
Este lucrată in gips (la scara 1 :200) , după planuri mai vechi, şi cuprinde
zidurile interioare şi exterioare ale cetăţii, flancate de 26 de turnuri (plus
trei e:,terioare, un turn sub Timpa şi turnul Negru şi Alb) , 7 bastioane şi
cinci porţi. In interiorul zidurilor, oraşul cu monumentele existente (fig. 16).
Macheta a fost executată pentru expoziţia milenară de la Budapesta.
In continuare, amintim alte două planuri primul releveu al oraşului,
intocmit la 24 iulie 1 735 de inginerul de geniu locotenentul Seethal Zultner,
-

···

·

-

···

-

•.

u H ans G o o s, op. cit . , p. 87 ; G . N u s s b a c h e r, Poarta tirgul cailor, Drum Nou,
12 1 1/1 976.
48 Capela se află in incinta leprozeriei oraşului, amintită In documente lncă din secolul
al X I I I-lea, pe locul căreia s-a construit In 1777 actuala biserică evanghelică din str. Canta
cuzino nr. 2. După încetarea epidemiilor de ciumă, lazaretnl a fo�t transformat in han
(Dumi tru Limona, Catalogul docu mentelor greceşti din Arh. St. Braşov, voi. IL Bucureşti
198 poziţia nr. 737 Erich .J e k e 1 i u s, J(ronstadts Gassen und Plătze, in Das Burzeland, voi.
I II, p . 42 ; G ernot N u s s b ă c h e r, Tabloul judelul Lucas Ilirscher, Muzeul Regional Braşov.
Culegere de studii şi cercetări, voi. 1, 1967, p. 251 . O copie a tabloului se afll la Muzeul Bran,
executată de pictorul sibian Hans Hermann , fiul profesorului Friederich Hermann care a
I'Xecutat macheta cetlţii Braşovului. Tabloul este reprodus în lucrarea lui T. Haşdeu Cetatea
Bran, Bucureşti, 1 968, pl. 1 1 .
" Qucllen, voi. IY, p . 1 76 ; H ans G o o s , op. cit., p . 88.
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însărcinat cu relevarea Ţării Bîrsei (originalul la Arhiva Bisericii Negre) şi
alt plan întocmit de Blosing J. din Cndexul Iconografie al Transilvaniei'B.
Intrucit însă în mare parte ambele prezintă aceleaşi fortificaţii ale oraşului la
care ne-am referit mai sus, nu vom proceda Ia o descriere a lor.
un

*

*
*

Dintre izvoarele iconografice ne vom ocupa pentru început de prima
reprezentare fantezistă a Braşovului ( 1 665) o gavură în aramă, opera gravorului de
origine germană Iacob Schollenberger, aflată printre ilustraţiile lucrării crq
nicarului sibian Iohannes Troster - Vechea şi Noua Dacie germană, apărută
la Niirnberg în anul 1 666'11 (fig. 1 7) .
Aceasta este printre primele imagini cunoscute, care reprezintă or�şul
văzut dinspre vest. Prim-planul lucrării îl ocupă oraşul cetate de formă cir
culară, deşi in realitate era rectangulară, închisă in valea strînsă de la poalele
muntelui Timpa. Este vizibilă o centură pustie ce înconjoară zidurile, lăr
gită şi transformată intr-un şanţ u mplut cu apă. Pe gravură nu apare decît
prima incintă întărită cu 18 turnuri, deşi la acea dată cetatea avea treizeci
şi două. Forma şi amplasarea turnurilor şi porţilor nu coincideau cu cele cu
noscute de noi (porţi, bastioane) . A doua centură, cu bastioanele, lipseşte
complet.
Studiind gravura, se disting uşor anumite trăsături caracteris tice ora
şului-cetate medieval in care fortificaţiile trebuiau să corespundă direcţiilor
de unde se putea da mai uşor atacul. lnsuşi felul în care sînt dispuse unele
grupuri de case, în incintă, constituiau un sistem de fortificare, construcţiile
acestei perioade primind un caracter de apărare. Specificul de oraş medieval,
pe deplin cristalizat încă din secolele XV- XVI, se remarcă uşor şi din arhitec
tura sa sobră, masivă , cu aspect propriu, adaptat peisajului mun tos al Bra
şovului.
Centrul oraşului cetate, ca de altfel in toa te oraşele medievale, este
marcat de piaţă (forum
1 520, ring - 1 6 1 7)50, din care pornesc radial
străzile principale, in j urul căruia meşteşugarii îşi aşezau dugheanele, in
zilele de tîrg. In piaţă, care are forma de trapez, se văd grupate marile edificii
pe care le presupunem, ele fiind atestate şi documentar. Patru mari categorii :
militare, publice, bisericeşti şi particulare, se impun de la inceput privirii
de ansamblu. Construcţiile monumentale apar pe gravură cu formele lor
impozante printre clădirile obişnuite ale cetăţii. Biserica Neagră (care atunci
se numea încă Sf. Maria) , ale cărei începuturi datea-za ·arnT3"8551, cu virful
turnului inconjurat de 4 turnuleţe, biserica gotică Sf. Petru şi Pavel (se-

" Codexul Iconografie se află la Budapesta din care J. Andor Borb�ly a publicat (mai
multe planuri şi gravuri ale oraşelor din Transilvania), In Erdely Muzeum, 48, 1943, 12 "Erdely
varosok kepeskiinyve 1736 - bol ; Arh. Bisericii Negre 912/ IV/51.
'8 Iohannes T r Il s t e r, Das Alte und Neue Teutsche Dacia, isi neue Beschreibung des
Landes SiebenbUrgen 1666, In Arb. St. Braşov, 1, 296, inv. 366/1 ; Reprodusă de Huttman Ar
nold, Barbu G. In Medicina In Braşoo iert şi asl(lzi, Braşov, 1 950, p. 3 ; P. N i e d e r m a i e r,
op. cit., p. 173, idem, ln .Karpaten-Rundschau ", 1 4/VI, 1876.
ao Erich J e k e I l u a, op. cit., p. 28 ;
11
E. K Q h 1 b r a n d t, Die ev. Stcultp(arrkirche in Kronstadl, Braşov, 1898.
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colul X IV) , unde se afla mănăstirea dominicanilor, după care şi-a primit
denumirea şi strada in 1 520, pe locul ei ridicîndu-se in 1 775- 1 782 actuala
biserică romano-catolică în stil baroc de pe strada 7 N oiembrie52, biserica
Sf. Ioan (franciscanilor) de pe strada Sf. Ioan, distrusă în incendiul din 1 689,
refăcută insă fără să mai prezinte un stil unitar53, Casa Negustorilor (Kaufhaus
Casa Breslelor) bala oraşului 1 514 - 1 54554, farmacia 1514 - 1 52055, Casa
probabil a vămii, biblioteca, ateliere, dughene, brutării, bliile publice şi di
ferite clădiri caracteristice perioadei Henaşterii, case înghesuite cu cîte 2 - 3
ferestre d e l a care probabil numeroase fragmente d e porţi, bolţi, ancadra
mente de uşi şi ferestre sculptate se păstrează pînă astăzi ca enclave în con
strucţia u nor case sau in Lapidarul Muzeului de Is torie56•
Monumentul asupra căruia atenţia se fixează in primul rind este - cum
e şi firesc - Casa Sfatului (Rathaus) , menţionată documentar încă din
1420, cind sfatul oraşului cere breslei cojocarilor să construiască o încăpere
(palatium) destinată justiţiei (pro-redenda) . Nucleul rezidenţial feudal şi
sediul dregătorului (care avea şi funcţia juridică) fiind inainte in raza dea
lului Sf. Martin, unde exista o casă cu două etaje, pe locul actualei case
paro hiale57 •
Prin intervenţiile din secolele următoare proporţiile clădirii au crescut
considerabil, aşa cum apare pe grav uri tirzii in care se surprind mai multe
etape de construcţie, purtind şi pecetea Renaşterii tirzii şi pe aceea a barocului transilvănean. Devenind sediul forului administrativ ( Sfatul) , judecătoresc (Magistratul) şi a şedinţelor Consiliului Comunal, Centumvirat, clădirea se impune atit din acest motiv cit şi prin proporţii şi prin poziţia centrală
ce domină pia ţa centrală a cetăţii, fiind complet izolată de restul construcţiilor.
Construită pe un plan ce se înscrie intr-un drep tunghi, clădirea apare
pe gravură spre extremitatea NS cu turnul alungit, gotic (care probabil a fost u n
donjon58), caracteris Lic secolului a l XV-lea, peri oada de inflorirea construc
ţiilor fro n tale în Transilvania şi de apogeu economic al Braşovului.

E duard M o r r c s, Die kleinen Kirchen, In Dus Bur:cnland, voi. I I I, p. 1 53 .
Erich J e k e 1 i u s , op. cit., p. 30.
u E. G r e c e a n u şi O. V e 1 e s c u, Restaurarea halei vccili din Rraşov, In 1\1onumente
istorice şi lucrări de restaurare, Bucureşti, 1964, p. 1 23 - 1 30.
65 G . T r e i b c r, Milteilungen, ; Huttman Arnold, Barlm G . , op. cit., p. 55.
68
Se păstrează, portale gotice, Renaştere şi baroc, unele ornamentale cu emblema bres
lelor, ca de cx. un ancadrament cu emblema breslei cizmarilor ( 1 7 /0), sau In construcţia unor
case ca de exp. clădirea din Piaţa 23 August nr. 1 , •m•le se mai păstrează pe lintoul uşii principale
din gangul de acces partea superioară a portalului de piatră, datat 1 587, iar pe ancadramentu l
unei ferestre de la nivelul superior anul 1 772. Laclădirea din str. 7 Noie:n brie nr. 9, care abundă
ln construcţii de bolţi cilindrice cu penetra ţii şi nervuri, se mai p:ls lrează ancadramentul
portalului de piatră de la intrare In vestibul, datat 1550 şi ancadramentul unei ferestre spre
curte in stil Rena�terc. La casa parohlalii (Curtea Bisericii Negre nr. 2) sint vizibile etapele
de construcţie ; secolele X IV, X V I I I etc. Î ntllnim aici bolţi cilindrice, arce, ogive, arce tre
nate la ancadramentele uşilor, decoraţii cu elemente de Renaştere, baroce ele. Subsolul par
ţial piistrează lncăperi cu bolţi cilindrice simple şi cu penetraţii şi planşee cu grinzi apa
rente. Se mai păstrează ancadramente de piatră, iniţial existind şi un portic decorat cu fresce
care a fost lnzidit prin Inchiderea arcadelor In secolul XX, cind s-au făcut extinderi şi
modificări a faţadelor.
57 P. B i n d e r, In Cumida11a IV, p. 62.
18 P. N 1 e d e r m a i e r, op. eit., p. 1 68.
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Este prevăzut cu ceas instalat in 1523 de meşterul Georgius din Sighişoara.
Prin lucrările executate de Antonius în anul 1 528, construcţia se amplifică
pe latura SV, adăugindu-i-se etajul, iar turnului i se adaugă un nou acoperiş
cu patru turnuleţe în cele patru colţuri, purtind acelaşi simbol de Jus Gladii
ca şi Poarta Ecaterinei (semn al funcţiei importante pe care o avea ca sediu
al Magistratului) . După incendiul din 1 689, care a distrus vechiul ceas, în
1 690 s-a instalat o figurină din lemn (păs trată la Muzeul Judeţean Braşov)
pentru clopotul orelor de la ceasul din turn, acţionată de mecanismul ceasului.
Spre sfîrşitul secolului al XVIII-lea, turnul are acoperiş baroc în formă de
bulb, cum apare pe gravurile din aceste perioade (1 790, 1 796 , 1 850 etc.).
După anul 1910, cind turnul primeşte aspectul de astăzi, apare sub a ceastă
formă. Accesul in clădire, după gravură se face pe latura SV59•
In afara zidurilor, autorul marchează fortificaţiile exterioare şi porţiuni
din suburbiile oraşului. În fundal un peisaj m untos. Timpa, măreaţă şi
pleşuvă (cum a fost în realitate pînă tirziu, ca toate dealurile din jurul Bra
şovului măsură strategică luată pentru vizibilitate) . Deasupra Timpei, între
majusculele Kronstadt, se disting doi ingeri care ţin un scut cu stema oraşului.
Stema înscrisă trebuie privită ca o imitaţie a coroanei de crini (stema familiei
de A njou) , Kronstadt - Corona - oraşul Coroanei din perioada ante
rioară ocupării oraşului de trupele austriece60• Alături - dealul Cetăţuii cu
fortificaţia din virf, iar jos în dreapta stampei iscălitura artistului.
Dacă considerăm că lucrarea lui Schollenberger reprezintă oraşul văzut
dinspre vest, atunci cele trei biserici sînt situate greşit, plasate fiind pe latura
vestică a cetăţii; în schimb Casa Sfatului este bine amplasa tă, deşi nu res
pectă întrutotul arhitectura existentă la acea dată (lipseşte etajul, ridicat
în secolul al XV I-lea) . Ţinînd seama de aceste considerente se impune con
cluzia că desenul nu a fost făcu t Ia faţa locului, că artistul încearcă să cu
prindă in gravură ceea ce ştim şi noi din documente că a exista t in realitate,
sau ceea ce i s-a descris probabil de Troster, sau chiar dacă ar fi fost aici ,
nici retina nu putea cuprinde prea m ult, el însă era obligat să introducă tot.
Ne mai determină să tragem concluzia că artistul nu a fost la fa ţa locului
şi faptul că imaginile celor şapte cetăţi de pe pămîntul crăiese ( "fundus
regius") , cuprinse in lucrarea lui Trostcr61, nu diferă prea mult între ele, la
59 Yictor R o t h, Das Kronsliidler Rathaus, In Siichs. Haus{reund, 1 9 1 1 ;
G. T r e i 
b e r, lJas Rathaus in J(ronsladl, In .'IJillcilur.gcn nr. 1 - 4, 1944, p. 1 2, 23, 57 şi In Dos Bur
zenland, voi. I I I, p. 1 66.
60 Trunchiul de copac cu rădăcină,
reprezintă uneori fie cele cin d scaune săseşti
( Braşov , Codlea, Rîşnov , Feldioara, Prejrntr ) , fie cele 13 s tate libere (Hărrnan, Prejrner,
Hălchiu, Bod, Crizbav, Cristian, Rlşnov, Feldioara, C o dlea, Ghirnbav, Vulcan, Măieruş,
Sinpetru) care împreună cu Braşovul formau o unitate administrativă "Districtul Braşov",
lncă din 1377. Această stemă se generalizează in secolul al XVI-lea, indeosebi prin tipăriturile
lui Honterus. Pe stema mai Urzi�, din epoca Renaşterii şi barocului, este inclusă şi o car
tu�ă heraldică spre deosebire de cea timpurie gotică, unde scutul poartă coroana albastră,
cum o Intilnim pe gravuri mai tirziu ;. F. Z i rn m e r rn a n şi F. S t e n n e r, D'l.s Wappen
der Sladl Kronsladl, In Das Bur=eland, voi. I I I, p. 1 - 3 ; Ioscf v. S e b e s t y e n, Das Wappen
von J(ronsladl, In Milleilungen, 1 937, nr. 1 - 4, p. 1 1 - 28 ; Albert Arz v. S t r a u s s e n 
b u r g, Iosef v. S e b e s t y e n, Da� lVappen von J(ronstadl, In Mitteilungen, 1940, nr. 1 - 4, p.
1 1 9 - 132.
n I. T r ii s t c r, op. cit.
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toate se remarcă acelaşi mod de tratare stereotip, oraşe fortificate doar cu
cite o incintă , deşi la acea dată majoritatea şi indeosebi Braşovul aveau trei,
patru centuri ziduri in locurile mai expuse.
Pe o stampă (fig. 1 8) , copia celei publicate de Troster descrisă mai sus,
stema este înlocuită cu o eşarfă pe care este scris Stefanopolis.
Din timpul războiului austro-turc (1 683- 1 685) se păstrează culegerea
de stampe a gravorului şi editorului flamand, născut la Anvers la 28 no
iembrie 1 637, Iacobus Peeters62• Albumul cuprinde zece portrete ale condu
cătorilor celor două tabere adverse cu texte explicative pentru unele aşezări
din Austria, Ungaria, Transilvania şi Imperiul Otoman, din anii 1 683 - 1 688
gravate de Peeters, ajutat de desenatorul şi gravorul olandez din Anvers
(Antwerpen) Gaspar Buttas ( 1 662) . La sfîrşit sînt redate alte 57 de desene,
reprezentînd oraşe din cuprinsul posesiunilor otomane din Grecia, Asia Mică
şi Africa de Nord, alcă tuite de Peeters cit şi de gravorul din Anvers, Lucas
Vorsterman. Tot in albumul lui Peeters este introdusă o plachetă cu 21 de
vederi de localităţi executate de Iacobus Harrwin (Harrewijn) 1 688. Această
plachetă este o piesă separată, care datorită numai unei întîmplări a ajuns
să fie inclusă în albumul lui Peeters63•
Harrewijn a căutat prin opera sa să aducă u n omagiu Casei de Austria
(cind austriecii au atins apogeul în ob ţinerea victoriilor împotriva turcilor) ,
reprezentind mai multe oraşe intrate in s tăpînirea acesteia şi altele pe care
impăratul plănuia să le ocupe. Insistăm însă asupra faptului că, exceptînd Viena,
Harrewijn nu a văz u t oraşele pe care le-a redat în placheta sa, fantezia de
senatorului inlocuind în mod regretabil situaţia reală. Din ţara noastră sint
reprezentate gravurilc unor locali tăţi ca Turnu Roşu, Braşov, Alba Iulia,
Sibiu, Cluj, Suceava, Tîrgovişte şi Bucureşti64• Analizînd această lucrare
ne vom opri asupra grantrii Braşovului (fig. 1 9) .
Este util s ă amin tim c ă s ta mpa lui Harrewijn (gravură î n aramă) ,
spre deosebire de cea a lui Schollenberger, cunoscută şi reprezentată, aceasta
este mai puţin amintită , fiind considerată ., anonimă" sau atribuil�t greşit
lui 1. Peeters. Lucrarea lui Harrewijn rste o simplă fantezie ce nu are nimic
comun cu realitatea. Pentru a dovedi acest lucru este suficient să arătăm că
Braşovul era o cetate ce nu avea geamii şi minarete cu semilună şi că , pe
malul Oltului (care pe gravură trece prin Braşov) , nu creştea o vegetaţie
luxuriantă (de palmieri între conifere şi scăie ti) aşa cum încearcă să ne inducă
în eroare imaginaţia destul de bogată a lui Harrewijn. Ne putem mărgini
să observăm că reprezentările oraşelor amintite nu diferă prea mult între ele .
Acelaşi sistem de cetăţi fortHicate aşezate pe malurile unor rîuri cu meandre
(ex. Weissenberg an de revier Morocza in Transilvania, Hermanstadt op.
de Revier de Alu ta in Transilvania etc.) , aceleaşi clădiri conven ţionale,
aceleaşi prim-planuri cu arbori sau sălcii plîngătoare. Aşa se explică şi faptul
că Braşovul fortificat se întinde pe o colină, cînd in realitate este într-o vale.

81 Biblioteca Academiei R . S . R . (Cabinetul de stampe), cota A . G . 1, 8 - 1 1 . Jacolms
Harrewijn 1662 - 1 732. Gravura a apărut In .Descriplion des places ei villes de Ro yaume de
Hungarie, Anvers, 1688.
11 P aul C e r n a v o d e a n u, O vedere a oraşului Bucureşti din 1688, Bucureşti, 1971,
voi. I I I, p. 121 - 122.
u Ibidem, p. 123.
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La poalel e colinei, pe gravura noastră se profilează cimpul de semănături,
case şi nelipsitul rîu pe care scrie Aluta Fluvius. Pe malul drept al Oltului
stau de gardă trei soldaţi turci, înarmaţi, in costumele lor specifice, fapt
care nicicînd nu s-a petrecut la Braşov. Sint importante de subliniat unele
amănunte care în gravura lui Schollenberger nu apar. Este vorba de elementul
viu, oameni şi animale care întregesc peisajul. Pe drum apare un călăreţ
în costum de epocă, cu pălărie mare , iar pe malul apei se întrezăresc nişte
plutaşi. In partea superioară, pe o placardă scrie cu majuscule CRONSTADT ,
iar deasupra placardei în dreapta, iscălitura artistului " 1 HARREW IJN
fecit" . ln partea inferioară, sub desen, scrie "Cronstadt ann de Revier de
Alu ta in Transilvania" (Braşovul Ia riul Oltului in Transilvania) .
In concluzie, gravorul olandez nu s-a preocupnt in placheta sa să recon
stituie imaginen exactă a Braşovului de la sfîrşitul secolului al X V I I-lea,
aşa cum n-a făcut-o nici pentru celelalte oraşe din ţ ara noastră de care s-a
ocupat, căutînd doar să reprezinte felul în care ar fi putut arăta cîteva lo
calităţi din nişte provincii îndepărtate aflate sub suzeranitatea turcească65•
Atît gravura lui Schollenberger cît şi cea a lui Harrewijn au intrat in
circulaţie, constituind, in porida caracterului lor fan tezist, primele mărturii
de ordin iconografie, cunoscute pînă astăzi asupra ce tăţii Braşovului din
perioada anterioară marelui incendiu de Ia 21 aprilie 1 699, incendiu care a
distrus in mare parte imaginea gotică şi de Renaştere a frumosului burg,
fiind considerat cea mai mare ca lastrofă în dezvoltarea sa urbanistică88.
Reprezentările oraşului Braşov sporesc la număr in secolele X V I I I,
X IX , unele fiin d realizate de graYori str�ini , ofi !eri de geniu austrieci, spre a
servi la lucrări topografice, altele, ca ilustraţ.ii la cărţ.i din secoleleXVII, X V I I I
şi X IX, sau pe diplome nobiliare , iar unele sint gravuri i n metal ale unor
meşteri locali executate după peisaje cu conţinut epic (vederi ale oraşului
cetate) , multiplicate apoi pe diplomele calfelor de meşteşugari. Potrivit
obiceiurilor breslelor medievale, calfelc care plecau din oraş pentru per
fecţionare în alte oraşe, de obicei în Germania, primeau o "adeverinţă" ce
indica vîrsta, ocupaţia calfei, referinţă din partea meşterului, în majori
tatea cazurilor ornamentale cu gravura oraşului şi cu emblema breslei. Să
nu uităm însă că autorii acestor graYnri erau fie meşleşngari, fie artişti, care
in lucrările lor s-au bazat adeseori pe imaginaţ.ie, sau , mai tîrziu, au copiat
lucrări anterioare insistînd pe aspecte mai pitoreşti, cum s-a petrecut şi cu
alte oraşe. Astfel se explică de ce apar intr-un timp relati,· scurt lucrări re
feritoare la acelaşi spaţiu, ce redau numai parţial realitatea. G ravorii, indeo
sebi cei din secolul al X IX-lea, nici nu puteau cunoaşte oraşul în vechea
sa formă, unele din clădiri, turnuri , porţi, fii nd demolate67•
Cu toate aceste imperfecţiuni, imagimle gravate constituie, alături de
hărţi şi planuri, izvoare iconografice de cerlă valoare documentară pentru
Ibidem, p. 126.
G. M. G. H e r m a n n, Das A/le und Neue /{ronstadl, Harmannstadt, 1883 ; Quel
len, voi. V I I, p. 1 50 ; Erich J e k e l i u s, Kronstadt im Wandel der Jahrhunderte, In Das Bur
zenland, voi. I I I, 1 4 ; G . Hermann spunea "Oraşul care odaUl s-a distins lntratlt prin acoperi
şurile de ţiglă incit i se spunea oraşul roşu, a devenit un morman de cenuşă".
87 Magdalena B u n t a, Clujul medieval In graouri, Acta Muzel Napocensls, X I, 1974,
eo

88

p. 192, 196.
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istoria edilitară a oraşului Braşov. Ele oferă şi un valoros material pentru
studiul demografic, al evoluţiei u neltelor, al portului, artei, grafiei, fiind
evidentă şi importanţa lor etnografică, iconografică şi heraldică.
*

*
*

In continuare vom prezenta gravurile datind din secolele X V I I I- X IX.
Pentru inceput ne vom opri la un peisaj in acuarelă lucrat după natură
., Cetatea Braşovului" în 1 735 - 6 (fig. 20) de 1. 1. Haas concomitent cu planul
lui Blassing, (din "Codexul Iconografie al Transilvaniei" ) întocmit de Conrad
Weiss ofiţer de geniu şi inginer topograf stabilit la Alba Iulia ( 1 729 - 1 736)
ca director tehnic al lucrărilor de fortificaţii din Transilvania.
Codexul se păstrează la biblioteca Academiei militare din Budapesta
după care a publicat in 1 943 A. Borbely68•
Prim-planul lucrării îl ocupă oraşul-cetate cu fortifica ţiile şi monumen
tele sale, privit de pe latura sud-vestică, unde printre turnurile pătrate cu
noscute apare şi unul circular. In faţa zidului, în dreapta primului plan, se
remarcă un tufiş ce atrage aten ţia prin liniile sale frînte, contorsionte şi
un peisaj cu copaci la umbra cărora stă culcată o persoană. Pe fundal, dealul
Straja, neimpădurit iar .,Pe Romburi" apar terasele vopsitorilor cu ramele
pentru albit ţesături şi cojoace, apoi Dealul Cetăţuii, jar intre ele abea in
trezărindu-se cartierele Braşov-Vechi şi Blumăna. In partea dreaptă (supe
rioară) se află înscrisă într-o cunună de frunze stema oraşului, iar in stinga,
pe o placardă, apare inscripţia "Prospect der Siebenbiirgischen Săchsischen
Stadt Cronstadt" (Prospec t al oraşului transilvănean săsesc Braşov) . Sub
gravură sint notate de artist cu litere cursive obiectivele mai importante :
1 . Das Schloss-Castelul (cetăţuia) , 2. Die Jesuiter Kirchen (biserica ie
zuiţilor Sf. Petru şi Pavel) , 3. Franciscaner Kirchen (biserica franciscanilor
Sf. Ioan} , 4. Evang. Kirche (bis. evanghelică "Neagră") , 5. St. Martins
oder Berg-Kirche (bis. din deal Sf. Martin} , 6 . Rathaus (Casa Sfatului} ,
7. Purzenthor (Poarta Porţii) , 8. Closterthor (Poarta Mănăstirii} , 9. Wal
lachenthor (Poarta Valachilor) , 1 0 .Der Weisseturm (Turnul Alb} , 1 1 . Schwar
zerturm (Turnul Negru} , 1 2. Valachische Vorstadt ( Suburbiul românesc
Scheiul} , 13. Die Altstad (Braşovul Vechi) , 14. Blumen Ave (Poiana cu
fiori = Blumăna) .
Şi această gravură ne apare fantezistă, datorită faptului că artistul
se străduieşte să introducă cit mai multe obiective. Oraşul apare ca o trans
formare a realităţii in sens mapamondic, - ex. deplasarea spaţială a tuturor
cartierelor oraşului. Axa cartierului Schei este perpendiculară pe poalele
Timpei, iar Cetăţuia este luată din direcţia nord-est şi plasată in partea
vestică. In schimb prezentarea oraşului-cetate, este mai completă.
Se vede bine teritoriul aproximativ pe care-I ocupa cetatea permiţin-

ee 1. A. Borbely a publicat gravura In Erdely Muzeum, 48, 1 9 ! 3, 12, p. 362. Un alt exem
plar al gravurii se află la Muzeul de Istorie al Municipiului Bucureşti (lnv. 1 1971/178), ajuns
alei probabil din fondul vechi al Primăriei sau Pinacotecii ( dimenisuni 72 X 34). Pe gravura
aflată alei apare lscălitura probabil a artistului, care a desenat-o pentru multiplicare, Ayzagas ;
E. H u 1 e a, Th. S t r e i t f e 1 d "Stampe din sec. XVIII privitoare la oraşele Alba-Iulia
şi Sebeş•, ln Apulum VI, 1967, p. 663.
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du-ne să intregim in parte (servindu-nede şi documente arhivistice şi de rela
tările călătorilor străini) , dezvoltarea urbanistică şi ilustrarea sistemului
de apărare ce luase contur definitiv în anul 1 646.
Privind gravura, se observă că partea oraşului numită " Cetate" era
dezvoltată la începutul secolului al X V I I I-lea, prezentînd chiar un puternic
proces de urbanizare, determinat de faptul că pe atunci s-a ajuns la un mare
grad de densitate a populaţiei în cuprinsul zidurilor cetăţii. Oraşul-cetate
apare cu toate elementele tipice unui oraş medieval strimtorat de fortifica
ţiile întinse pe o suprafaţă mică şi de străzi inguste cu case înghesuite. Li
mitarea dezvoltării în suprafaţă a oraşului din cauza zidurilor determină
. . -, dezvoltarea lui pe verticală, adică ingustimea străzilor şi supraetajarea clă
dirilor. Analiza gravurii dovedeşte persistenţa caracterului rural al clădirilor
tip vagon şi folosirea din motive economice a unor părţi din vechile construcţii,
parterele care datează din secolul al XV-lea, folosite şi in perioadele ulte
rioare. Deoarece loturile de case erau inguste, clădirile s-au retras în adin
cimea loturilor prin adăugirea treptată a unor încăperi, care serveau mai
ales ca ateliere, depozite, şuri, grajduri şi mai rar pentru locuinţe. După
cum se observă şi pe gravură, aceste extinderi au depăşit limita lo turilor
spre zidurile de apărare ale oraşului. Casele, se observă foarte bine, sînt cu
latura lor lungă la limita lotului şi perpendicular la alinierea străzii.
Spre sfîrşitul secolului al X V I-lea , cînd se generalizează construcţiile
cu două nivele, etajul apare ca o supraetajare, cu extindere şi deasupra porţii,
pentru a mări suprafaţa locuibilă, aşa cum apare şi pe gravura noastră. Casele
au gang de acces boltit, cu penetraţii care la etaj formează corp comun cu
faţada principală69• Acest tip urban de casă cu regim inchis la stradă a re
prezentat dezvoltarea firească a caselor de locuit şi era tipul predominant
din zona pe care o studiem.
Gravura dă şi impresia de adîncime in redarea clădirilor şi o privire
asupra reţelei_ţ_n���_�.:e_a. _!_ţ_�!?:H9.r_şi Eieţii .Principalele străzi păstrează
şi azi veCTilul traseu : Platea Petri sau Platea Claustri in 1 520, str. Mănăstirii,
Vămii (azi str. 7 Noiembrie) . Platea Portica in 1 522, str. Porţii, iar mai tîrziu
de la tîrgul cailor pînă la str. M. Weiss, se numea a Căldărarilor (azi str.
Republicii) . N ova Platea în 1486
Sf. Ioan cel Nou, str. Călugăriţelor
(după mănăstirea de aici
Nonnengasse) 1490, (azi str. Maiakovski} , str.
Michael Weiss (azi str. Armata Roşie) , prin care se pătrunde in Prundul
Razelor ( 1523} , azi Piaţa Enescu, şi in str. Mănăstirii. Prundul Rozelor se
intinde ca un mare loc viran pînă in str. C ălugăriţelor. Aci funcţionează
in 1 573 marele han al oraşului "La Coroana de Aur". Mai apare Forum
Equinum în 1 527
tirgul cailor, azi str. Gh. Bariţiu70 etc. Primele două străzi
(Mănăstirii şi Porţii) erau magistrale ale vechii cetăţi, artere de penetraţie
dinspre Ţara Bîrsei, ca atare fiind apte pentru desfăşurarea unei activităţi
comerciale. Din p unct de vedere al funcţiei social-economice pe care o i n
depUneau in cadrul vechii cetăţi, aceste străzi aveau un pronunţat caracter
•

.
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=

=

18 Rolul gangului de acces fiind acela de a permite rebaterea por�ii mari de lemn, care
asigură securitatea curţii.
70 G. T r e i b e r, Die
An(ănge der Sladl Kronsladt, ln Das Bur:enland, III, p. 32.
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comercial, subordonind producţia meşteşugărească. Presupunem că in
unele străzi şirul de prăvălii era intrerupt de atelierele meşteşugăreşti, ex.
de fierari şi curelari in tirgul de CaF1•
Din str. Porţii, printr-o mică stradă, se ajunge in str. Nova Platea in
1 4 75
str. Spitalului (azi str. Postăvarului) , unde locuiau cizmarii. Paralelă
cu ea era Nigra Platea in 1479
str. Neagră azi str. N. Bălcescu, paralelă
la rindul ei cu Platea Castri in 1 550 azi str. Castelului, locuită de frînghieri
şi postăvari. De la capătul str. Negre pornesc trei străzi mici. Una intra in
tirgul Boilor, azi str. Diaconul Coresi, alta în str. Hirscher azi str. Ciucaş,
şi alta în str. Corpus Cristi în 1491
str. Valachilor in 1 849, azi str. Poarta
Schei. Această zonă era socotită mai puţin comercială, fiind ocupată mai
mult de locuinţele şi atelierele meşteşugarilor72• Străzile pornesc din centru ,
mergind paralel, aliniate, permiţînd o bună circulaţie, deoarece tactica
de luptă impunea cetăţii o reţea de străzi radiale care să ducă direct şi rapid
din centru (din piaţa unde se adunau trupele pentru a primi ordine) spre
vaslioauele de apărare de pe incinta fortificată. Reţeau a stradală apare
astfel cu un caracter pronunţat urban, deosebindu-se de cea din suburbii.
Totuşi relieful terenului şi necesitatea întăririi oraşului au impus şi unele
trasee sinuoase73.
Foarte asemănătoare ca stil şi unghi de vedere cu lucrarea prece dentă,
r s lc grauura privind cetatea Braşovului datînd din anul 1 735 (fig. 2 1 ) . Probabil
a fos t execu tată inaintea gravurii lui H aas, servindu-i acestuia ca model.
Elementele comune ale celor două gravuri sint detaliile privind oraşul
cetate cu suburbiile. Le deosebesc doar cîteva amănunte. Pe cununa de
frunze in care este înscrisă stema oraşului, meduza este înlocuită cu o coroană,
iar pe placarda din stînga scrie doar Cronstadt. Desenul a fost conceput ca
anexă la harta Transilvaniei. Albumul cu harta se păstrează la secţia de hărţi a
arhivei de război din Viena. D ata terminării lucrării după însem narea făcută pe
copertă este 1 735. Este o lucrare inginerească ce a aparţinut foarte probabil
lui Friedrich Wschwadtner şi Iohann Eltner, care au lucrat şi harta geografică
a Olteniei ( 1 721) cu marcarea locului mănăstirilor şi localităţilor mai insem
nate7'.
Cea mai veche formă arhitectonică cunoscută a bisericii Sf. Nicola e, apare pe
pecetea acestia din sec. al XVI-lea şi pe catastife din secolul XVIII (fig. 22 a, b. c.).
Pe grauura bisericii Sf. Nicolae şi a şcolii româneşti din Scheii Braşovului
secolul al X VIII-lea (fig. 22) , in prim plan avem o compoziţie figurativă : o
româncă în costum specific Scheiului, cu androc, laibăr scurt, Ia brîu cordon
cu paftale, iar capul acoperit cu tradiţionalul ştergar de borangic.
In planul al doilea se vede biserica Sf. Nicolae, de forma unui dreptunghi
cu mai multe turnuri, fără stilpi şi paraclisul nou Silueta întregului edificiu
se incadrează armonios in peisajul înconjurător de u nde domină intregul
=

=

=

Minerva N 1 s t o r, Hanurile, In Monografia Ţara Blrsei, voi. I I I, p. 144.
Erich J e k e 1 1 u s, Kronstadts Gassen und Plătze, in Das Burzenland, I I I, p. 31 -32 ;
Tb. T a r t 1 e r, op. cit., p. 22.
71 P. N 1 e d e r m a i e r, op. cit., p. 144, 151.
7' Un exemplar al gravuril se află la Biblioteca Acad. R.S.R. (Cabinetul Stampe), sub
cota I I I, 2269 şi a fost reprodus in lucrările lui Mihail P o p e s c u, op. cit. alături de alte
cetAti din Transilvania : Cohalm (Rupea), Făgăraş, Tg. Mureş (Tg. Secuilor) Sighişoara etc .
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Schei. In stînga, clădirea şcolii româneşti, pe două nivele (parter şi etaj,
adăugat in perioada anilor 1760 - 1 761) , formă pe care o păstrează şi astăzF5•
O cromohtografie a Braşovului este cea datind din anul 1 736 (fig. 23) .
Oameni simpli, surprinşi in activităţile lor cotidiene, arind pe terenul din
faţa celor două porţi (Mănăstirii şi Porţii) ocupă prim-planul lucrării. Cetatea
apare in planul al doilea şi este privită de pe latura nord-estică76. Apar cele
două porţi vechi de la capătul str. Mănăstirii şi Porţii, iar zidul intre ele este
marcat in formă de gard. Pe terenul din faţa celor două porţi trece o birjă ;
se mai văd soldaţi patrulînd şi un car cu fin.
Gravura Braşovului cu fortificafi i le lui in 1 75077 (fig. 24) realizată după
un desen de Joseph Teutsch, ne înfăţişează oraşul-cetate.
La rindul său gravura Braşovul şi fortifi cafii le lui in 1751 (fig. 25) , apare
ca ilustraţie la o carte cu conţinut religios.7s.
Cartea cuprind eun nucleu de cîntece vechi şi noi in nu măr de 807, precum
şi cîntece speciale pentru zilele de duminecă. Prima pagină, împărţită in
trei registre, cuprinde un simbol evreesc, un citat din apocalips (capitolul
15 vers 3) şi gravura cetăţii Braşovului. In dreapta monograma redusă la
iniţialele A.W. Este o gravură in aramă.
Cetatea este privită de pe latura nord-estică şi cuprinde doar zidul ex
terior cu porţile şi bastioanele cunoscute, iar in interior clădirile şi monumen
tele existente . (Casa Sfatului apare cu turnul cu virful ascuţit) . Deasupra
gravurii se află stema oraşului dezvoltată, specifică barocului.
Gravura de faţă constituie un exemplar ce a circulat in această perioadă,
servind ca model de inspiraţie pentru alte desene, ca acelea realizate pentru
ediţia din 1759 a aceleiaşi lucrări şi pentru o miniatură in culori de pe o di
plomă nobiliară, dată de împărăteasa Maria Theresa (1 770) unui cetăţean al
Braşovului, J oseph Traugott SchobeF9 fost jude al oraşului ( 1756-57), cind
s-a distins în combaterea epidemiei de ciumă. Frontispiciul diplomei este ornat
color, cu teme alegorice, central stema Transilvaniei, iar alături miniatura
cetăţii Braşovului. (fig. 26) . Ceea ce deosebeşte cele două gravuri este mişarea
elementul viu, variat, ex. oameni mergind la muncă pe terenul din afara
cetăţii, prin faţa porţii Mănăstirii şi Porţii, iar stema este mult stilizată
fn comparaţie cu prima.
Opera ., Braşovul tn 1 790" (fig. 27) a fost realizată după o gravură in
aramă de Sig. Rosa, multiplicată pe certificate de calfă ale breslei fierarilorBO:

1�
71 Candid M u ş 1 e a, Biserica S(. Nicolae din Scheii Braşovului, Braşov, 1 943, p. 34:
voi. 1.
71 Un exemplar se găseşte la Muzeul de Artă Braşov,
inv. nr. 510. Inscripţia: Kronstadt
,
zum Jahre 1736.
77 Originalul se găseşte la Arhiva Bisericii Negre, Braşov, executat probabil pe o mar
gine de hartă. Stampa se află şi ln Das Burzenland, I I I, p. 108.
7• Geistreiches, Cronstadtisches Gesang-Buch, Cronstadt, 1751, tipărită de Martino Fer
nolentd, ln tipografia lui Zeiler (Se află ln Biblioteca Mu7.eului Judeţean Braşov). Gravura este
reprodusă ln Das Burzenland, voi. I I I, p. 20, de Tontsch H e r m a n n ln Die Honteruspresse
in 400 Jahren, Braşov, 1932.
78 Diploma se află la Biblioteca Muzeului Jude ţean Braşov.
• Reprodusă ln Das Burzenland, I I I, fig. 109 ; Candid M u ş 1 e a, op. cit., voi. 1, p. 357 (re
produsă după originalul https://biblioteca-digitala.ro
allat ln colecţia de stampe a Muzeului Ţării Blrsei).
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Spre deosebire de stampele anterioare, aici apare biserica romancrcatolică
( 1 776 - 1 782) , din str Mănăstirii şi biserica Sf. Treime (Grecească, - 1 7861789) , din Tirgul Cailor-81.
Pe un certificat de calfă a breslei tîmplarilor din anul 1 796, apare o altă
gravură a Braşovului (fig. 28) , după un model lucrat in aramă de Sig. Rosa82•
Este cea mai completă gravură realizată pînă la acea dată, in care artistul
se străduieşte să cuprindă şi obiectivele importante din suburbii : biserica
Sf. Bartholomeu (sec. X III)83, biserica Sf. Nicolae (1495 - 1 594) , biserica
evanghelică din cartierul Blumăna (1 777)U, biserica Sf. Adormire de pe
str. Bisericii Române (1783) , biserica evanghelică tip hală din Obervorstadt
Schei (1790- 1 797)85 etc. Monumentul care apare in toată măreţia lui este
Cetăţuia. Privită de pe latura nord-est şi sud-vest, se desprind uşor fazele
de construcţie, acoperişul cu panta spre curtea interioară, cu turnul central
şi zidul înconjurător, cu bastioanele şi arca da semicilindrică a intrării prin
cipale, dominată de turnul de secţiune dreptunghiulară cu barbacană şi
guri de păcură. In fundal apare Timpa, deasupra căreia stă un vultur cu
aripile desfăcute, ce ţine in cioc o panglică pe care sint înscrise elemente
caracteristice breslei tîmplarilor : compase, echere, ciocane, fierăstraie, bur
ghiuri, iar in centru stema oraşului.
Pe grav ura celăfi i Braşovului tn a doua jumătate a secolului al X V1 II-lea,
menţionăm că nu apare biserica Sf. Treime (grecească, construită abia in
1786- 1 789, fig. 29)86 •
Desenul este executat de pe dealul Straja, avind in p rim-plan două
săsoaice tinere in costume caracteristice fetelor pînă la majorat, cu rochii
lungi, cu bortene pe cap, sub care atîrnă panglici de catifea neagră (zep)
şi alte brodate cu motive florale (galon) .
In planul al doilea este cetatea, privită de pe latura nord-vestică cu
turnuri şi cu bastionul Graft. In depărtare se profilează Cetăţuia şi subur
biul Blumăna.
In ordine cronologică urmează o gravură colorată tot din secolul XVIII-lea
care reprezintă o imagine a Pieţii Sfatului cu complexul de clădiri înconju
rător de pe latura sud-est86 (fig. 30) .
Pe gravură se remarcă in prim plan silueta unui cetăţean al oraşului,
In portul săsesc de sărbătoare, cu mantaua albastră de postav, împodobită
cu agrafe de argint, cu manşete de catifea roşie şi şnururi. Pe cap are pălăria
străveche triconică. Drept încălţăminte - cizme. In planul al doilea apare
latura de nord-est a Casei Sfatului cu două uşi in prezent inzidite, cu turnul
ce se ridică pe o bază patrulateră treptată. Se mai remarcă, pe latura vestică,

11 Biserica Grecească, rev .,Ţara Blrsei" ; Bartolomeu B a i u 1 e s c u, Monografia com.
lll!rericeştl greco-ortodoxe-romdne a S(. Adormiri, din Cetatea BraşoDului, Braşov, 1898.
u Reprodusă după originalul aflat In colecţia de stampe a Muzeului ŢărU Blrsei; Dat
Bur:zenland, I I I, fig. 110; Candid M u ş u 1 e a, op. cit., p. 358.
a E. K il h 1 b r a n d t, Die Kirchen und Burgen des Bur:zenlandes, Kronstadt 1898,
p. 93, 95; V. V ă t ă ş i a n u, op. cit., p. 108, 1014.
" Das Bur:zenland, Il, p. 155, 156.
81 Emil Micu, revista wAstra" anul II nr. 8 (15) VI, 1967.
81 Un exemplar se află la Muzeul de Artă Braşov (iov. nr. 534). Are inscripţia : Ein sll.ch-'
alacher Burger aus dem 18 ten Jahrhundert Schnell del Lith. n.h. M.R. Tomo in Vien (UD
orAşean sas din secolul XVIII
litografie tipărită de M. A. Tonis In Viena).
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o anexă a clădirii pentru trăsurile pompierilor. Sugestiv redat este pavajul
pieţii cu piatră de gresie. Timpa, care formează fundalul, este abea schiţată.
O lucrare inedită aflată in Biblioteca M uzeului Judeţean Braşov, este
stampa ,. Cetatea Braşovului tn 1824" (fig. 31)87 ce prezintă cetatea de pe
latura sud-vestică. Prim-planul lucrării il formează o promenadă, in afara
incintei cetăţii, lîngă actualul teren al Clubului Olimpia şi Lic eul
Sportiv) , pe unde trec femei şi bărbaţi in costume săseşti : femeile sint
imbrăcate in rochii lungi, croite după modele vechi (probabil din stofă găl
buie) , iar peste rochie traditionala manta neagră increţită. Una din femei
poartă pe cap scufiţa neagră de catifea imbrobodită in faţă, in jurul obrazului
cu dantele late in formă de roze indreptate in sus, iar alta este imbrobodită
cu tradiţionalul văi (probabil de culoare roşie) .
Doi bărbaţi poartă mantaua (Mente) de pănură, cu guler scund, nein
doit, cu clinurile şi muchiile împodobite cu şnururi, iar pe piept cu agrafe
de argint. Pe cap, unii au p ălării străvechi, inalte de pîslă, cu panglici, iar
alţii cu obişnuita pălărie ro lundă cu panglică neagră.
In planul al doilea, bas tionul Tesătorilor apare in toată măreţia lui,
cu zidul cetăţii comple t de la acest bastion pînă Ia poarta Ecaterinei. In
depărtare, dealul Straja cu partea superioară Warthe şi cu dealul Spirii
cu cele două turnuri ( turnul Negrn şi turnul Alb, primul cu acoperişul cu
vîrf ascuţit) . Pe Dealul Cctf1ţuii apare fortificaţia lui. Central, remarcăm
Biserica Neagră şi Casa Sfatului, dominînd oraşul-cetate.
Este o litografie lucrată în ,. cretă" , in genul peisajului - vedută, gen
practica t de tatăl artistului Adam Neuhauser. Jos in dreapta gravurii,
apare iscălitura artistului : Fr. Neuhauser. La Muzeul de Artă din Braşov
se mai păstrează o lucrare a lui Neuhauser ( 1 822) , executată după o gravură
veche, probabil din secolul XVI, operă ce reprezintă în prim plan pe Apolonia
Hirscher (soţia judelui Lukas Hirscher) , fondatoarea clădirii Casei Breslelor,
clădirea apare foarte schiţată în fundal (fig. 32) .
Pentru gravura Braşouul tn 1825 (fig. 33) , cetatea a fost privită pe la
tura nord-estică, desenul fiind executat după planuri dinainte de demolarea
zidurilor. La muzeul de Artă a R.S.R., secţia gravuri, unde se află un exemplar,
figurează " anonim" oraşul Braşov, 1815, unde apare biserica Sf. Treime din Sebei,
87 Originalul se păstrează la Muzeul Judeţean Braşov. Sub gravură inscripţia : An
slcht von Cronstadt in Siebenbllrgen. Fr. Neuhauser Sd. 1824 herausgegeben im K. K . priv.
L. Institut in Hermannstadt /Vedere a Braşovului in Transilvania editat In Institutul p rivat
imperial la Sibiu.
Fr. Neuhauser născut 1763 la Viena, decedat 1836 la Sibiu, unde se stabileşte lmpreună cu
tatăl şi cei trei fraţi, aici vor deschide un atelier de litografie. Familia Neuhauser va avea rol
Important In dezvoltarea picturii laice transilvănene, introducind peisajul şi scena de gen.
J. Frunzettl, Etapele evoluţiei peisajului In pictura românească plnă la Grigorescu, In Studii,
şi cercetări de Ist. Artei, Bucureşti, 1961, p. 98.
Desenul Apoloniei Hirscher de la Muzeul de Artă Braşov, cu nr. inv. 1199, are inscripţia:
Apolonia des Kroner Richters Wltwe S tifterin dieses Zunftgebii.udes, das Originalgemii.lde
befindet sich auf dem Rathause Cronstadts. (Apolonia, văduva judelui Lucas Hirscher din
Braşov, ctltoră a casei breslelor. Originalul picturii se află la Casa Sfatulul Braşov).
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construită abea in 1 824 - 182588• Sint consemnate şi suburbiile cu monumentele
existente. In fundal, un peisaj muntos, iar deasupra Timpei, stema oraşului,
şi doi vulturi ce ţin un scut in care sint înscrise cele şapte cetăţi, încadrate
de steaguri, puşti, lănci, halebarde. Sub gravură sint scrise de artist cu litere
cursive 23 obiective, inclusiv Zwingerul _ţes�ţori_to_!_ <!ţ in, care nu apare pe
celelalte gravuri.
Este o litografie lucrată in cretă, multiplicată pe certificatele de calfă
ale breslei ţesătorilor de in, procedeu frecvent intilnit pentru popularizarea
oraşului in străinătate (de obicei la Niirnberg, unde mergeau calfele pentru
specializare) , obicei frecvent pentru a face cunoscută breasla dar şi acest
mare centru meşteşugăresc şi comercial, cetatea Braşovului. Tot in acest scop
erau gravate şi obiectele care probabil erau pregătite pentru tîrgurile mari ca
cel de la Lipsca89• In patrimoniul Muzeului Judeţean Braşov se păstrează două
căni de cositor, una din 1 688, avind gravată pe ea turnul Porţii Ecaterinei,
şi alta din 1 790, avind gravată Cetatea Braşovului (fig. 34 , 35) .
Stampa privind Braşovul in 1829 (fig. 36)90, este o copie fidelă a stampei
din fig. 33 , şi anume un desen in peniţă, colorat cu acuarele, fantezist,
aflat in original la Muzeul Judeţean Braşov.
Pe stampă, in prim plan, sint desenate cartierele Braşov-Vechi şi Blumăna.
In planul al doilea, cetatea este prezentată veridic, de pe latura nord-estică.
Deasupra Timpei se află s tema oraşului, cu o pancardă pe care este scris :
Kronstadt. Sub gravură sînt consemnate de artist, cu litere cursive, obiec
tivele mai importante (întîlnite şi pe grav ura anterioară) , asupra cărora se
concentrează atenţia artistului, şi iscălitura acestuia : pinxtt Georg Fuhrmann
1829 (a lucrat-o G. Fuhrmann) . Interpretarea elementelor figurale şi arhi
tectonice imprimă gravurii un aspect de ilustraţie decorativă policromă.
Kro (Kronstadt) Braşov. 1 . Rathaus (Casa Sfatului) , 2. Closterthor
(poarta Mănăstirii) , 3. Catho. H . Peter Kirche (biserica catolică Sf. Petru) ,
4 . Evang. Kirche (bis. ev.) , 5. Purzenthor (Poarta Porţii) , 6. Franziscaner
Kloster (mănăstirea Franciscanilor) , 7. Schwarzes Thor (Poarta str. Negre) ,
8. Die grosse Kaserne (cazarma mare) , 9. Zuchthaus (închisoarea) , 10. Wal
lachen Thor (Poarta Valachilor) , 1 1 . E vang. Kirche (biserica evanghelică) ,
12. Festung ( Fortăreaţa = Cetăţuia) , 13. Wallachische Kirche (biserica ro
mânească Sf. Nicolae) , 14. Ober Wall Kirche (biserica românească din
__

-

-

-

88 Un exemplar se află la Muzeul de Artă R.S.R. (Cabinetul de stampe, secţia gravuri,
sub nr. inv. 18836) ; Vasile Sfetea. Monografia corn. bisericeşti române ortodoxe a Sf. Treime
din Braşov, Tocile, Braşov, 1 930, p. 85. Sub gravură inscripţia tradusă din limba germană) :
Noi cinstitii staroşti ai breslei ţesătorilor de in din oraşul liber regesc Braşov in marele prin
cipat al Transilvaniei atestăm prin aceasta că prezenta calfă pe nume. . . de la . . . născut . .
In vtrstă . . . de statură . . . cu părul. . .tn anul. . . luna. . . săptămlna... a stat la noi in lucru şi
tn decursul acestui timp s-a arătat credincios, harnic, paşnic şi cinstit. A Incercat să se com
porte cumsecade cu cinstitii lui colegi de muncă din care cauză toţi meşterii, care I-au ln
văţat şi susnumitele calfe după trebuinta muncii, a fost folosit ceea ce nu vom precupeţi să
arătăm documentar ctnd va fi cazul sub semnătura numelui nostru şi cu pecetea tipărită
a breslei. Braşov. ziua . . . luna . . . Primul staroste . . . al doilea staroste . . . meşterul la care numita ealfă a fost tn lucru.
Sub gravură, sint scrise cu litere cursive şi 23 de obiective (monumente din oraş), inclu
siv zwingerul ţesătorilor de in, care nu apare pe celelalte gravuri.
ee Octavian N i ţ u, Braşo!l, oraşul din Palea Şcheilor, voi. 1, Braşov, 1968, cap. IV. Mss.
to Originalul se află la Muzeul Judeţean Braşov (Dimensiuni : 0,700 x 0,490 mm).
.

•
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Sebei) , 15. Set. Mart. Berg Kirche {biserica din deal Sf. Martin) , 16. Set.
Barth. Kirche {biserica Sf. Bartolomeu) 1 7 . Ungarische Kirche (biserica
maghiară) , 1 8 . Anfang der Blum. Vorstadt ( Inceput al suburbiei Blumăna) ,
1 9. Die Altstadt (Oraşul Vechi
str. Lungă) , 20. Wall Kirche (biserica
romănească) , 21 . Vall. Vorstadt ( Suburbia romănă
Scheii Braşovului) ,
22. Kapellen od. Kays Berg {Timpa
Dealul Capelei) , 23. Der zur Lein
wand \Voile Zunft Zwinger (Zwingerul aparţinînd ţesătorilor de pînză) , 24 . Das
Lusthaus in der Allee (Chioşcul de pe alee) .
Braşovul tn prima jumătate a secolului al XIX-lea mai apare pe o stampă
(fig. 37)91 in care oraşul este privit de pe actuala stradă Eminescu. Are in
prim plan o promenadă pe care trec persoane in costume de epocă şi trei
soldaţi cu armele pe umeri, in uniforme. Planul central il ocupă oraşul-cetate,
cu monumentele cunoscute, iar sub gravură este consemnat: Kronstadt.
Aceasta este o litografie lucrată in peniţă multiplicată, datată 1829. Un exem
plar se află la cabinetul de stampe al Academiei R. S. R. din Bucureşti, un altul
la Biblioteca Brukenthal din Sibiu, intilnind-o şi ca ilustraţie Ia o carte de
calfă a breslei arămarilor din 1827. Ambele datări credem că sint greşite,
deoarece apare pe gravură Poarta Nouă de Ia capătul străzii Mănăstirii,
construită abia in 1838. Probabil gravura a fost ulterior anexată carnetului.
Braşovul ln 1830 {fig. 38)92 este reprezentat de o stampă al cărei prim-plan
îl constituie o scenă de sărbătoare : Scheieni călări trecînd prin faţa porţii
Ecaterinei şi porţii Sebei, aruncind buzdugane, unii ducind in miini cite un
brăduleţ (semn simbolic) , iar alţii cintind din surle. Dansul călăreţilor derivă
probabil din marşul junilor roşiori din Sebei, ce mergeau spre Poarta Sebei
ocolind apoi Bastionul Ţesătorilor (spre Timpa) numit "Poalele Dos ului" ,
obicei ce-şi are originea in acţiunea şcheienilor de la 1 octombrie 1 600, cind
participaseră la asediul Braşovului"3•
Sub gravură iscălitura artistului : Franz Neuhauser.
O altă stampli din anul 1844 {fig. 39) 11• reprezintă Piaţa Prundului, cu
complexul de clădiri din jur şi biserica Sf. Nicolae. Prim-planul lucrării il
constituie scheience şi scheieni stind pe malul apei . ,Valea Prundului" , care
curgea odată prin faţa crucii, dar care a fost acoperită acum cincisprezece
ani {adică prin 1 931 , după cum spune C. Muşlea in 1 944} 116 •
In planul al doilea apar clădirile cu parter in stilul caracteristic Scheilor
Braşovului, de tip rural, autohton. Arhitectura faţadelor este simplă, cu
ancadramente din tencuială la ferestre, iar acoperişurile inalte de şindrilă
prevăzute cu lucarne ce reprezintă o uşoară evazare deasupra streaşinilor.
Porţile la unele case sint arcuite, avind gang de acces.
Convieţuirea saşilor cu populaţia autohtonă a dus la influenţă reciprocă
şi in arhitectura locuinţelor, ca rezultat al interferenţelor (ex. porţile arcuite) .
=

=

=

tl Un exemplar la Biblioteca Acad. R.S.R. (Cabinetul de stampe), lnv. nr. G.S. I/91,
cota 1136 ; altul la Muzeul Brukenthal, Sibiu Wanderbuch - K.ronstadt 1827. Cartea de
meşter se afll la M uzeul jud. Braşov.
11 Un exemplar la Muzeul 4e ArtA Braşov (lnv. nr. 874).
11 Pavel B i n d e r. Contribuţii prir�ind domnia lui Mihai Viteazul In Tranail"Oania, In
RerJista de Istorie, nr. 4, Bucureşti, 1975, p. 596 -597.
N Repro dusA de Candid M u ş 1 e a, op. cit., voi. 1, p. 126, dupA un desen din Muzeul
ŢArii Blrsei.
N Candid M u ş 1 e a, op. clt., vol . II, p. 390.
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l n fundal apare biserica Sf. Nicolae cu cele două paraclise înălţate intre
anii 1 733 - 1 752 şi cu turnul cu ceas după obiceiul epocii, instalat in 1 75388•
Planul bisericii apare ca o reeditare a tipului muntenesc, peste care s-au
suprapus peste secole elemente de stil gotic, Renaştere şi baroc. Contrastul
provenit din această sinteză apare pe gravură, unde se poate recunoaşte o
vădită influenţă bizantină (intr-o serie de detalii) .
l n partea stingă apare clădirea şcolii româneşti, refăcută in stil baroc
in anii 1 760- 1761 .
Una din cele mai cunoscute reprezentări vechi ale cetăţii este litografia
lucrată în cretă, în atelierul lui Nic. Serelmei din Budapesta ( 1 849) , cu drept
de autor pentru Clompe din Braşov87 (fig. 40) .
Cetatea este privită de pe latura nord-estică, unde apare poarta străzii
Porţii, poarta nouă a străzii Mănăstirii (construită in 1 838 şi demolată in
1896) şi bastionul curelarilor, demolat in 1 887. Prin actualul parc trece o
birje, o căruţă cu coviltir, trasă de şase cai, mai multe persoane in costume
de epocă, plimbindu-se, iar pe locul actualei clădiri a Casei Armatei, este
figurat un şir de case mici.
l n continuarea zidului apare oraşul-cetate, iar in fundal se zăreşte Timpa,
cu zidul cetăţii complet, dealul Straja cu cele două turnuri şi părţi din car
tierul Sebei, cu biserica Sf. Nicolae.
Braşovul anului 1848 este cunoscut şi după o stampă care reprezintă
Piata Sfatului , realizată după un desen de Ed. Hiillverding (fig. 41)98•
Prim-planul lucrării il ocupă latura sud-estică a Pieţii Sfatului, cu şirul
fructelor, bumbacului, dogarilor, cu tarabe cu mărfuri, birje, cărăuşi etc. In
planul al doilea se remarcă clădirea în stil renascentist, aşa cum a fost con
cepută in anul 154 1 , a Casei Negustorilor, Breslelor, cu planul clădirii ce
se inscrie intr-o formă dreptunghiulară, dezvoltată pe două nivele.
Cele două pasaje din extremităţi sînt desfiinţa te prin reparaţiile din
1775, iar cu ocazia restaurărilor din anii 1 957 - 1 962 inzidite, accesul in pre
zent făcîndu-se prin Piaţa Sfatului şi prin str. Ciucaş. Fa ţada spre str. Ciucaş
are la parter un portic cu arcade in plin cintru, susţinut de stilpi de secţu
ne pătrată, (porticul avînd dublă funcţie, aceea comercială şi de adăpost in
timp de ploaie.) Se remarcă în desen şi ancadramentele de piatră de pe faţada
de est ca şi ferestrele nivelului superior, accentuate prin profile de ten
cuială la partea superioară, care împreună cu profilele cornişei, sint singurele
elemente de decoraţie ale clădirii. Forma actuală a ferestrelor este cea primită
88 Sterie S l i n g h e, Istoria bisericii Scheii Braşovului, Braşov, 1 899 ; Ştefan ;\1 e l e ş,
Istoria bisericii romtlne din Transi111ania, voi. 1, Sibiu, 1935 ; Candid M u ş 1 e a, op. cit., voi.
1, p. 190 ; V. V ă t ă ş e a n u, op. cit., voi. 1, p. 570 ; P. N i e d e r m a i e r, op. cit . , p. 161.
9 7 Un exemplar se află la Muzeul Jude ţean Braşov, este reprodusă In Das Burzenland
I I I, pl. 5 ; Ion Podea, Monografia Judeţului Braşov, 1, Braşov, 1938, p. 283. O datează gre

şit 1859, deoarece apare poarta veche. Inscripţia de sub gravură : gedr. in dcr lith. Kuns
tanstalt des Nic. Szerelntei in Pesth Sigenthun des P. T. Clompe (Este lucrată In atelierul de
litografie a lui Nlc. Serelmei din Pesta, cu drept de autor pentru Clompe din Braşov). ; Sze
relmei Miklos (1803- 1875), pictor şi litograf, stabilit la Budapesta In anul 1844 .
8 8 Un exemplar se află la Muzeul de Artă Braşov (lnv. nr . 854) ; este reprodusă In Das
Buzernland I I I, pl. 72. Inscripţie : Ansicht vom Marktplatz in Kronstadt in Sicbcnbllrgen.
Gez. nach der Natur v. Eduard Hllllverdlng, (Tipărită la Viena).
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la restaurările din anul 1 962. Acoperişul este prevăzut cu ţiglă şi lucarne
pe toate faţadele încă din 1 775, cînd învelitoarea iniţială din şindrilă a fost
înlocuită99 •
Multe din construcţiile reprezentate în desen există şi astăzi. Astfel,
clădirea adiacentă Casei Negustorilor (Piaţa 23 August nr. 14) , apare în forma
iniţială, transformată apoi prin restaurările din 1962. Parterul care apare
pe desen cu două ganguri de acces, unul făcînd legătura cu bala Casei Negus
torilor care se păstrează şi azi, iar al doilea făcînd legătura cu curtea acestei
clădiri, în prezent transformat în vitrină pentru magazinul amenajat aici.
La etaj geamurile cu obloane de pe gravură au fost înlocuite cu trei ferestre
mari, moderne, adaptînd astfel arhitectura veche la cea contemporană, pentru
necesităţile de confort. Acoperişul cu trei lucarne a rămas neschimbat.
Bine reliefată pe gravură este clădirea din Piaţa 23 August nr. 16 (colţ
cu str. Ciucaş) de pe latura sudică, denumită înainte Şirul Fructelor, ates
tată documentar încă din secolul al XVI-lea, unde a funcţionat prima farmacie
a oraşului şi a doua din ţară. In spatele clădirii era o curte interioară cu gră
dină unde se cultivau plante medicinale pentru farmacie100 • Etajul şi man
sarda păstrează forma de pe gravură, primită la restaurările executate după
incendiul din 1 689. In schimb parterului i s-au adus cele mai multe transfor
mări in decursul anilor, datorită modernizărilor concretizate prin deschideri
şi decoruri pentru magazinele nou create care au schimbat aspectul iniţial.
Se mai conservă stîlpii porticului, iar îndiperile suhsolului şi parterului mai
păstrează sistemul de boltire şi o pictură " in fresco" , azi foarte ştearsă.
Continuind cu descrierea clădirilor de pe latura estică, unde se distinge
casa de la nr. 1 8 . Se remarcă pe gravură un portic la parter, azi transformat
şi el complet. In schimb etajul păstrează încă forma iniţială, de pe gravură.
Privită din aceeaşi poziţie şi foarte asemănătoare cu figura anterioară
apare cetatea Braşovului într-un alt desen din 1849 (fig. 42) .
Biserica Sf. Nicolae cu paraclisele văzute dinspre sud (după "Allgcmeine
Bauzeitung") apare într-un desen din 1 853101 (fig. 43) .
Din a doua jumătate a secolului al X lX-lea sînt cunoscute (şi cele mai
răspîndite) gravurile desenate de Ludwig Rohbock, ca ilustraţii la cele trei
volume scrise de Johann H unfalvy " Ungaria şi Transilvani a reprezentate
tn imagini" , apărute la Darmstadt şi Budapesta în perioada 1856 - 1864 102 •
Rohbock es te cel care călătoreşte în Ungaria şi Transilvania şi desenează,
iar gravorii care le gravează în aramă sint diferiţi. Volumele, împărţite in
8 8 E . G r e c e a n u şi O. V e l e s c u, op. cit., p. 25.
1 oo G. T r e i b e r, 1'.1 illeilungen.
1 01 Reprodusă de candid M u ş l e a, In op. cit . , voi. 1 I, p. 178,
1 02 Iohann Hunfalvy, s-a
născut In 1820 la Nagyszalok (Ungaria), a funcţionat ca prof
de Geo grafie la Univ. din Budapesta, fiind considerat tatăl geografiei ştiinţifice maghiare.
Moare In 1888 la Budapesta. Între lucrările sale importante este şi .Ungam und SiehenbQr
gen in malerischen Originalansichten, 3 volume, apărute la Darmstadt şi Budapesta In peri
o ada 1856 - 1864, In care apar ilustraţiile lui Ludwlg Rohbock. L. Rohbock s-a născut la
S ulzbach In martie 1824 . Îşi desfăşoară activitatea la Nilmbc-rg ca desenator, pictor de exte
rioare şi gravor, In metal pentru l'eproducerl. Moare la MUnchen In 1893, Hans W o 1 1 m e r,
A llegemeines Lexlkon der Bilderkanstler, Leipzig, 1934 .
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fascicole, cuprind 43 de planşe cu diferite cetăţi şi localităţi ca : Cetatea Bran,
Făgăraş, R upea, Rişnov, printre care şi Braşovul. Desenele lui Rohbock s-au
multiplicat color, tot in acelaşi timp.
Strada de Mijloc din Braşov103 (fig. 44} este reprezentată pe o gravură
din anul J 860, fiind o porţiune ce nu se inscrie in perimetrul oraşului-cetate.
Desenul eşte executat de Rohbock, iar gravorul este 1. Richter. Strada este
străbătută de o apă,in prezent canalizată pe malul căreia, la umbra unor
copaci, se odihnesc mai multe persoane. Caracteristice sint casele cu porţile
arcuite, specifice acestei suburbii, cum de altfel se mai întîlnesc şi astăzi.
Sus pe deal, (in planul al doilea,) este biserica Sf. Martin cu casa parohială
(ridicată probabil pe locul sediului greavilor din Braşov, adică a feudalilor
locali)1°4• Pe deal se mai zăreşte latura nord-estică a cetăţuii ( castelul din
curtea interioară} . Este singura imagine cunoscută nouă a acestei laturi.
Din acelaşi an (1 860} datează şi gravura ce reprezintă oraşul vifzut spre
sud-vest (din Sebei) , operă a desenatorului Rohbock şi a gravorului J ohann
PoppeP05 (fig. 45) .
Planul întîi îl ocupă cartierul românesc Sebei, apoi gimnaziul Andrei
Şaguna, cetatea cu fortificaţiile întinse la poalele Timpei şi dealul Straja,
iar pe fundal sint reprezentate colinele Ţării Bîrsei.
Gravura este reprodusă în lucrarea ., Biserica Sf. Nicolae din Scheii
Braşovului" , fiind greşit datată in anii 1 780 - 1 790, deoarece in gravură
apare Gimnaziul Andrei Şaguna, construit abia în anul 1850, iar în Monografia
Judeţului Braşov este datată la începutul secolului al X IX-lea100•
Braşovul tn 1860, mai apare intr-un desen executat tot de L. Rohbock şi
de gravorul 1. Riegel, în care oraşul este văzut de la poalele Tîmpei, unde
(intr-un peisaj liric cu pomi şi multă verdeaţă) se plimbă mai multe persoane107
(fig. 46} .
In centrul gravurii apare : Piaţa Sfatului, biserica Neagră, biserica ro
mano-catolică, iar în fundal suburbiile Braşov-Vechi cu biserica Sf. Martin,
Blumăna şi Cetăţuia.
1 03

Un exemplar se află la Biblioteca Academil'i R.S.R. (Cabinetul de stampe), inv.

nr .

38955 ; la Muzeul de Artă R.S.R. (Secţia stampe, doc. m . 4, inv. 1 1 703 (color) gravor Iohann
Poppel, inv. nr. 18818, desenator 1 . Richter.
Este reprodusă In Alte Reisebildcr aus dem Lebcn der Siebenbilrger Sachsen, Munchen, 1971,
p. 61.
Inscripţia de sub gravură : Druck u. Verlag v. G . Lange in Darmstadt, L. Rohbock delt, Io
hann Richter, Lauffer es Stolp bizemanyaban Pcstcn. A apărut In editura lui G. G. Lange la
Darmstadt, desenator L. Rohbock, sculptor 1. Hichter). Se află In păstrare la Lauffer şi Stolp
din Budapesta. La Bibl. Acad. Bucureşti, inv. 40782 se află o variantă colorată.
lot P. B i n d e r, In Cumldava, voi . IV, op. cit., p. 63.
1 os Biblioteca Academiei (inv. 22859), Muzeul de Artă R. S.R. (inv. nr. doc. 4,1 170 (ne
coloratii) şi Doc. 4, inv. 18824 (colorată) ; Muzeul de Artă Braşov (inv. 534) aici apare desena

tor 1 . Richter. Inscripţia de sub gravură : L. Rohbock delt, Iohann Poppel - sculptor, Druck
Verlag c. G. Lange in Darmstadt. Lauffer e Stolp bizomanyaban Pesten. (Tipărită şi editat!
la Darmstadt, desenator L. Rohbock, sculptor 1. Poppcl. Se află In păstrare la Lauffer ��
Stolp din Budapesta).
1 " Candid 1\1 u ş 1 e a, op. cit., voi . I, p. 355 şi Ion P o d e a op. cit., p. 23.
107 Biblioteca Academiei (inv. 38956) ; Muzeul de Artă R.S.R. doc. nr. 4, inv. 1 1 705
(alb-negru) şi doc. nr. 4, inv. 1 1 704 (color) ; Biblioteca Brukenthal Sibiu, reprodusA In Alt•
Rtlsebilder, p. 65. Inscripţ ia : 1 . Rohbock delt , 1. Riegel-sculptor, Druck Verlag v. G . Lan1
In Darmstadt. Laulfer es Stolp bizomanyaban Pesten.
,

.
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Stam pa este reprodusă intr-un ghid108, sub titlul .,Aşa arăta Braşovul
odinioară" (stampă din secolul al X V I I I-lea) . Datarea este greşită deoarece
apare pentru prima intre oară ilustraţiile lui Rohbock, din lucrarea lui
Hunfalv (sec. X IX) .
Braşovul anului 1860, mai apare într-o stampă incadrat de un peisaj
pastoral cu pomi, oameni, animale ( capre) care pasc, redate intr-o viziune
sintetică dar realistă, operă a desenatorului L. Rohbock şi a gravorului
Johann Falkner, cu o porţiune din oraş : Casa Sfatului, Biserica Neagră,
Cetăţuia, privite de pe dealul Straja. In fundal, Timpa (fig. 47)109• Gravura
este reprodusă in Monografia Judeţului Braşov, amintită m� jos, greşit
datată veacul al X V I I I-lea, deoarece apare pentru prima dată Intre ilustra
ţiile lui Rohbock.
Stampa Piaţa Prundului ln 1864, desenată de L. Rohbock şi gravată
de G. M. Kurz110 (fig. 48) , aduce in prim-plan Valea Prundului, pe margi
nea căreia stau femei cu cofe, un sacagiu, figuri ale oamenilor simpli,
obişnuiţi. Piaţa Prundului este înconjurată de clădirile vechi, unele in prezent
înlocuite, ca aceea de pe locul actualei clădiri nr. 1 (a Protopopiatului) .
Apare casa Cepescu in stilul tradiţional scheian, cu arhitectură simplă
la stradă, cu obloane la geamuri şi acoperiş de şindrilă. In continuare casa
Barac (in prezent Arhiva şi birourile Muzeului Culturii Româneşti din Scheii
Braşovului) , iar alături o clădire azi dispărută. In fundal, biserica Sf. Nicolae,
cu paraclisele şi cele patru turnuleţe legate cu lanţuri de crucea din virful
turnului mare, implantat in mijlocul pătrat. In stinga, şcoala românească,
abia schiţatăm.
Biserica Sf. Nicolae din Schei i Braşovului (sec. XIX )1 12 este u n desen
in creion de Teodor Glatz. Piaţa Prundului, cu poarta cea veche de la curtea
bisericii, cu sfinţii zugrăviţi pe ea. Alături, o măcelărie.
In curte se conturează biserica Sf. Nicolae văzută dinspre nord-vest,
de plan tronconic cu cele două paraclise construite în secolul al XVI II. -lea.
Litografia {fig. 49) ne reprezintă clădirea Gimnaziului Andrei Şaguna
după proiectul şi desenul întocmit de arhitectul Ştefan E milian în anul 1 850.
Clădirea in stil clasicist desfăşurată în plan după forma unui dreptunghi
pe două nivele, ocupă partea centrală, constituind punctul de gravitate al
stampei. In partea stingă apar clădirile vechi de pe actuala stradă 30 De
cembrie113.
Braşov, Mic îndreptar turistic, Braşov, 1963. p . 9 .
Biblioteca Academiei (inv. 22861) ; Reprodusă I n Alte Relsebilder p. 5 6 . Inscripţia :
L. Rohbock delt, 1. Falkner-sculptor. Druck Verlag v. G . G . Lange in Darmstadt. Lauffer
ea Stolp bizomanyaban Pesten. Reprodusă In A/le Reisebilder, p. 56.
Gravorul Falkner lohann Friderlch 1828 - 1866 Ntlrnberg.
11o Biblioteca Academiei (inv . 3897). Inscripţia : L. Rohbock delt, G. M. Kurz-sculptor.
Druck Verlag v. G. G. Lange in Darmstadt.
111 Reprodusă de Ion M u ş 1 e a, op. cit., voi . 1, p. 101 (extrasă din Ungarn und Sie
benbilrgen, Darmstadt, 1864, 1 1-te Abteilun g Siebenbtlrgen).
112 Originalul la Muzeul de ArtA Braşo v ( inv . 492) .
111 Arhivele Statului Braşov, Colecţia de vederi din Braşov şi Imprejurimi 1434/C 366,
nr. 24. Inscripţia : Ged. bel A. Leykun In Wien. Entworfen und gez. Stef. Emlllan Kerteaz
(proiectat şi desenat de Stef. Emilian Kertesz).
Edificiul Scolei resaritene romanescl centrale din Braslovu.
1os

108
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Cetatea Braşovului este reprezentată in anul 1872114 (fig. 50) privită de
pe latura nord-estică, avind in prim-plan terenul din faţă cu traseele ce duceau
spre Braşov-Vechi şi Blumăna. Prin poarta nouă de la capătul străzii Mănăs
tirii se pătrunde in cetate. Este o vedere litografiată, executată de Johann
Gott după o fotografie de Cari Bomches, şi apare ca ilustraţie la un calendar
din 1 872115•
Un desen ilustrează Turn ul Portii străzii Negre (fig. 51) 116 • Deasupra
gangului de acces se înal ţă turnul porţii deschise aici, cu virful acoperişului
ascuţit, demolat in anul 1 873. Desenul este executat de J oseph Teutsch, din
interiorul străzii.
Biserica Neagră, după un desen de O. 1. Fritz (fig. 5 2)117 este executat
de pe dealul Straja. Apar fortificaţiile de pe această latură : turnuri, bastioane,
iar in depărtare biserica, situată intr-o piaţă cu perspectiva închisă spre sud
de case care iau mult din măreţia acestei construcţii şi, totodată, barează
brusc perspectiva pieţii. lmpunătoarea construcţie domină prin proporţii
intreaga arhitectură a oraşului vechi simbol a puterii economice al oraşului.
Braşovul In 1873 (fig. 53) 1 18 este un desen executat de lan. Greguss,
ca ilustraţie la lucrarea lui Orbfm Balăzs "Descrierea Ţării Sewilor" din punct
de vedere, arheologic, geografic şi etnografic119 •
Cetatea Braşov este privită de pe latura nord-estică, în faţa căreia stau
căruţe cu coviltir, cai la păscut, iar în faţa porţii străzii Mănăstirii se află
un chioşc. Zidul de pe această latură, puţin schiţat, dă impresia de gard.
In spatele zidului se intinde oraşul-cetate, cu monumentele cunoscute, iar
in fundal fortificaţiile de pe dealul Straja şi Timpa.
Liceul A ndrei Şaguna , mai păstrează o reprezentare din anul 1 873,
executată de lan. Greguss, gravor Morelli (fig. 54) 120• Apare din perspectiva
actualei străzi 30 Decembrie, cu case vechi, azi dispărute. Pe stradă trec spre
Sebei căruţe încărcate şi diverse persoane.
Şi Poarta Ecalerinei apare pe un desen execu tat de lan. Greguss în anul
1873 (fig. 55) . Prin faţa porţii trec trei persoane în costume de epocă, iar
mai distanţată se află poarta Sebei cu o singură in trare pentru pietoni (in
prezent sint două) . ln continuare apare zid ul comple L pînă la Bastionul Ţesăto
rilor (zid azi dispărut) 121 •
lU

Un exemplar In Muzeul de Artă Braşov (inv. 4�3).
Apare Intr-un calendar din 1872, aflat In :\fuzeul J ndc�Pan Braşov, sub titlu �Săch
sischer llaus(reund. Ein J(alender (ar Siebenbiirgen zur Unlerhallung und Belehruug au( das
Jahr 1 8 72, Kronstadt, Verlag Gtitt Sohn Heinrich (Prietenul casei săseş ti. Un ('alrndar pentru
Transilvania, pentru petrecere şi instruire).
Inscripţia : Lith. &: Druck v. loh. G!ltt &: Sohn Heinrich in Kronstadt Nach d. Pho togra
phle des Cari Bomches (Litografie şi tipar de Ioh. Gtitt şi fiul Hrinrich, Braşov, executată după
o fotografie de Cari Btimches).
Un exemplar la Muzeul de Artă Braşov, inv. 493 .
118 Un exemplar se află la Muzeul de Artă Braşov (inv. 905). Reprodusă de Emil Sigerus
In Aus Aller Zeii, Sibiu 1904 ; Das Burzenland, voi . I I I, pl . 15.
117 Das Burzenland, voi.
I I I, pl. 55.
118 lan Greguss (1837 - 1892).
n e Reprodusă In lucrarea lui Orban B a 1 a z s, A Szekely(old leirasa, lorlenelmi, regeszeli,
lermeszelrajzi s neplsmei szemponlbol, Budapest, 1873, Barczasag, p. 1 .
110 Reprodusă de Orban B a 1 a z s , op. cii., voi . VI, p. 302.
W Orban B a 1 a z s, op. cit., voi. V I, p. 307. Originalul la Biblioteca Academiei R.S.R.,
iDv. 8613.
116
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Din acelaşi an, 1873, se păstrează un desen al Bisericii Negre (fig. 56)122 ,
executat de lan Greguss, din perspectiva dealului Straja. In desen apar
clădiri de pe această latură, iar în depărtare se zăreşte turnul bisericii, exe
cutat in stil baroc, al cărui acoperiş a suferit modificări radicale.
La fel apare galeria sculptată, cu patru lobi ajuraţi (care inainte de in
cendiul din 1 689 era liberă) , ce înconjoară biserica la limita cornişei. O cor
nişe cu profile puţin pronunţate, tăiate in blocuri masive de piatră, împli
neşte în mod fericit arhitectura ansamblului. Impresionează plăcut ritmica
arcadelor suprainălţate, motivele decorative fitomorfe şi dantelăria contra
Corturilor, care desăvîrşesc frumuseţea clădirii. Alături de armonia proporţiilor
şi de frumuseţea linilor ce imprimă o eleganţă deosebită construcţiei, este
demn de menţionat coronamentul cu fiale ascuţite, specific goticului. El
marchează verticalitatea, conferă clădirii tendinţa de înălţime, iluzia , .ruperiiv
de lumea pămîntească.
Arhitectura exterioară, bine păstrată in stilul ini ţial din secolele
XV- XVI, excelează prin ornamentaţia gotică deosebit de bogată şi ingrijit
lucrată. cu ornamente filigranate în piatră. Corul, terminat la inceputul seco
lului al XV-lea, se remarcă şi el în partea în care mărgineşte altarul spre
exterior unde se distinge amprenta goticului matur, iar la faţada apuseană
goticul tîrziu. Se distinge şi sacrista dinspre nord, mărită cu două travee încă
din prima parte a secolului al XVI-lea. Contraforturile zvelte ale absidei,
bogat ornamentate cu figuri şi fiale, împrejmuiesc altarul, susţinînd statui
aşezate sub frumoase baldachine con tinuate cu arcade1 23•
Casa Sfatului a fost obiectul unui desen executat de Bicserdi in anul
1 873 (fig. 57) 124• Clădirea cu două intrări (in prezent cu trei) , cu loggia pe
patru travee în stilul Renaşterii, dominată de frontonul baroc, ridicat între
anii 1 770 - 1 774 , cînd clădirea primeşte aspectul de azi , este înconjurată
de căruţe, tarabe şi diverse persoane în costume de epocă.
Biserica Sf. Bartolomeu apare pe un desen din acelaşi an ( 1 873) , executat
de Bicserdi (fig. 58) 126• Edificiul este văzut din faţa gării vechi-Bartolomeu,
pe unde trec căruţe, oameni etc. Se remarcă latura nord-estică a bisericii,
o manifestare a stilului gotic timpuriu de tip cistercian, şi complexitatea
dispozitivelor de apărare care îi dublează valoarea arhitecturală. Contra
Corturi p uternice, care nu ajung la cornişe, susţin bolţile laterale prevăzute
cu ferestre mici în arcuri frînte, întregind ansamblul prin simplitatea şi pro
porţiile lor. Turnul, ridicat în 1842, înălţat în locul celui prăbuşit, apare şi
el pe gravură128• Fortificaţiile din jurul bisericii îşi găsesc explicaţia prin
importanţa strategică a amplasamentului în plin şes, iar casele de piatră
1 22 Orban B a 1 a z s, op. cit., vo i . V I, p . 313. Originalul la Biblioteca Academiei R. S.R.,
inv. 8937.
1 11 Avariile pe care timpul Ir-a adus acestor statui, executate din piatră silicoasă, uşor
frlabilă, a impus Inlocuirea lor, In anii 1937 - 1 944 cu copii ; originalele se păstrează In lapldarul
bisericii.
I a«
Orban B a 1 a z s, op. cit., voi. V I, p. 314.
111 Orban B a I n z s, op. cit., voi. V I, p . 33 1 . Originalul la Biblioteca Academiei R.S.R.,
inv. 9002.
11 8 Eduard 1\1 o r e s, Dit P(arrkirche 11on SI. Bartholomat, In Das Burztnland, vol. III,
p. 121.
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ale localnicilor din apropiere, agricultori şi ineşteşugari, ridicate in stilul
ţărănesc, serveau şi ele ca punct de apărare chiar şi după dezvoltarea aşezării
de la poalele Timpei.
Piata Prundului cu biserica Sf. Nicolae este un desen executat de lan.
Greguss, ce datează din anul 1 873 (fig. 59)127 •
In prim-plan Piaţa Prundului din vechiul şi arhaicul Sebei cu tarabe de
măcelărie cu carne atirnată, casa Barac, Cepescu ; iar in planul al doilea se dis
tinge uşor silueta bisericii, care impresionează prin monumentalitate şi prin
însuşirea de a inchega intr-o sinteză stiluri şi tradiţii diferite.
Bastionul Curelarilor este reprezentat in anul 1 873 (fig. 60) in prim
planul unei stampe de Wilhelm Kamner, după un desen de lan. Greguss128•
Bastionul apare cu originala formă de potcoavă ce flanchează colţul
nord-estic al cetăţii, depăşind mult zidul exterior şi cu o porţiune de zid
pînă la poarta străzii Mănăstirii. In fundal casele de Ia poalele dealului Ce
tăţuii cu fortifica ţia din virf, Cetăţuia.
Stampa este greşit datată (secolul XV I I I) , in Monografia judeţului
Braşov, amintită mai sus, deoarece este opera lui lan. Greguss ( 1 837 - 1 892) .
Latura nord-estică a cetătii Braşovului este redată după o acuarelă de
Wilhelm Kamner ( 1 832- 1 91 1 , fig. 61 ) .
De la reprezentarea fantezistă s-a l re cut la una realistă, bazată pe planuri
dinaintea marelui incendiu din 1 689. in prim-plan, compoziţii din viaţa
cotidiană ; oameni obişnuiţi mergind la muncă pe terenul din afara cetăţii
sau la plimbare.
Planul al doilea il ocupă ceta tea , redată fiind doar o porţiune din latura
nord-estică, incepind cu bastionul Curelarilor, apoi poarta veche a străzii
Mănăstirii (demola tă in 1 836) , ieşită mult in afara incintei propriu-zise.
Spre interior se remarcă turnul porţii interioare (iniţiale) , incadrat in prima
incintă şi zwingerul. In continuare, bastionul aurarilor (care şi el iese in afara
zidului) . Poarta străzii Porţii nu mai intră in cimpul vizual al a rtistului,
aceasta făcînd obiectul unei a lte granni semnată tot de Kamner.
In spatele zidului se desfăşoar{t oraşul propriu-zis. Printre clădirile
obişnuite ale cetăţii se înalţă marile edificii, printre care şi Casa Sfatului.
Este singura stampă a acestei clădiri, in care turnul central apare incadrat
de cele patru turnuleţe.
ln depărtare se vede dealul Straja cu turnul Negru, avind acoperişul
cu virf ascuţit, iar in fundal, din cauza dimensiunilor reduse, se distinge
mai greu suburbia Oraşului de Sus ( Sebei) .
Stampa este greşit datată ( 1784) in Monografia Judeţului Braşov, deoa
rece este opera artistului W. Kamner129•
O altă aquarelă a lui W. Kamner cuprinde :zidul nord-esti c cu bastionul
şi turnul porti i străzii Portii cu terenul din fald (fig. 62) . Se remarcă bastionul
porţii, de formă semicirculară, prevăzut cu guri de tragere şi de păcură şi
Orban B a 1 a z s, op. cil., voi. V 1, p . 346.
Wilhelm Kamner ( 1832 - 1 91 1), profesor de desen la Glmnazlul Honterus, Braşov.
Desenul reprodus de Orban B a 1 a z s, op. cil., voi. V I, p. 330.
III Ion P o d e a, op. cit.
1 27
116

https://biblioteca-digitala.ro

M. NISTOR

66

turnul porţii exterioare. Alături de intrarea pentru vehicule este intrarea
pentru pietoni, iar la o distanţă oarecare în interior, apare turnul porţii,
demolat odată cu poarta în anul 1 852.
In spatele zidului se disting acoperişurile caselor care se întind pînă
sub zidul de sub Timpa.
Ambele stampe sînt asemănătoare altor două (fig. 63, 64) , opere ale
unui artist necunoscut executate după planuri vechil30.
Casa Sfatului şi complexul de clădiri de pe latura sud-estică a pietii (fig.
65)131, apare într-o litografie lucrată in cretă, la sfîrşitul secolului al X IX-lea
semnată de sibianul F. A. R. Krabs, nedatată. A fost expusă probabil la
expoziţia artistului organiza tă la Sibiu în anul 1 887.
În prim-plan apar aspecte din tîrgul lnului, iar în plan central clădirea
Casei Sfatului privită de pe latura vestică a pieţii. Tot pe această latură a
clădirii este anexată o hală la adăpostul căreia se văd trăsurile pompierilor,
fiind sediul acestora, iar la extremităţi gheretele cu paza militară. De aceeaşi
parte turnul Casei Sfatului, pe balconul de la nivelul al doilea, se făcea su
pravegherea în vederea prevenirii incendiilor in oraş. Tot pentru acest motiv
şi pe balconul clădirii era strajă permanentă.
Fundalul îl formează clădirile de pe latura estică şi cîteva clădiri de
pe latura sud-vestică, colţ cu Tîrgul Cailor, de unde se vede venind o chervana
cu coviltir, trasă de şase cai (căruţă pentru transportul de poveri mari , spe
cifică Braşovului)132.
O altă lucrare a lui Krabs, reprezintă Braşovul la sfirşitul secolului al
XIX-lea, (fig. 66) . In această li tografie , artistul încearcă să cuprindă toate
obiectivele cunoscute de noi, chiar dacă amplasarea unora nu corespunde
(ex. Cetă ţuia este plasată in apropierea turnului Alb şi Negru, iar restul
turnurilor şi bastioanelor sînt scunde in raport cu celelalte clădiri)133.
Reprezentările privind : Piaţa Sfatului, Cetăţuia , Biserica Neagră, Piaţa
Prundului şi panorama oraşului Braşov, sînt desene aquarelate, opere ale
aceluiaş artist, Raidl, de la sfîrşitul secolului al X IX-lea (fig. 67, 68, 69,
70, 7 1 ) ,134.
La fel, reprezentările privind : Biserica Neagră, Poarta Ecaterinei, Casa
Sfatului, biserica Sf. Bartolomeu, Poarta străzii 7 Noiembrie, sînt desenate
de Gh. Hary şi gravate de G. F. Morelli, tot la sfîrşitul secolului al X IX-lea
(fig. 72, 73, 74 , 75, 76)135,
130

Reprodusă In Das Burzenland, voi . I I I, pl. 13.
Inscripţia de pe gravură : Das Rathaus mit dcr Ilau ptwachc in Cronstadl. Dr. F.
A. R. Krabs W. H. Thicrry'sche Buchhandlung in Hcrmannstad t. Hobcrt Krabs n. 1817
Leipzig m . 1884 Sibiu . In 1836 se stabileşte Ia Sibiu unde deschide o litografie. Este un
grafician influenţat de romanticii germani K . G . Garus, Ludwig Richter. Un exemplar
se află la Biblioteca Acadcmiri R. S.R. (inv. 28783), un alt exemplar la Muzeul Judeţean
Braşov (inv. 495) a făcut parte din colecţia Hans Hrrmann- Sibiu .
uz Octavian N i ţ u, op. cit., p. 250.
1 38 Un exemplar se află Ia Biblioteca Academiei (inv. 28783), un alt exemplar Ia Muzeul
de Artă Braşov (inv. 494).
Inscripţie : Cronstadt, dr. T . A. Krabs W. H . Thierry'sche Buchhandlung in Hermannstadt.
184 Sint reproduse In albumul, Kronstadt Verlag der Buchhandlung Hiemesch, Braşov,
181 •

11& Reproduse In albumul, Die Ostrreichisch- Ungarische Monarchie, In Wort und Bild,
Viena, 1 902, voi. V I, p. 76, 376, 378, 372.

1900.
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In ultima parte a lucrării, întrucît gravurile prezentau aceleaşi monu
mente ale oraşului la care ne-am referit anterior, am procedat la o tratare
mai puţin detaliată.
Incercarea de a pune în valoare, adunate la un loc, aceste documente
( cartografice şi iconografice referitoare la Braşov, unele integrate între valo
rile naţionale ) a fost dificilă întrucît sursele de informaţie sînt dispersate
in arhive, muzee, biblioteci etc., iar cele existente în arhive străine nu
ne-au fost, în intregime, accesibile. La altele am făcut doar referiri indirecte,
ajutaţi fiind de replici contemporane.
O altă greutate a constituit-o cercetarea urbanistică, datorită faptului
că oraşul, ca organism viu , aflat intr-o permanentă transformare, a păstrat puţine
elemente constructive sau decorative, deoarece unele din clădiri au dispărut,
iar pentru unele din ele nu se cunoaşte cu precizie nici măcar locul unde a u
existat, fiind distruse d e diferitele calamităţi (cutremure, incendii) , care s-au
abătut asupra oraşului, iar unele au fost sistematic demolate. De asemenea,
multiplele modificări intervenite pe parcurs, îndeosebi la faţadele clădirilor,
datorită modernizării parterelor (prin deschideri şi decoruri pentru maga
zinele nou create) , au schimbat mult aspectul iniţial al acestora. Majoritatea
clădirilor schimbîndu-şi adesea înfăţişarea şi proprietarii, odată cu aceasta
uneori şi denumirea, aceeaşi clădire apare în epoci diferite sub diverse nume.
Imaginea stilistică, arhitecturală a zonelor studiate în lucrare, este destul de ete
rogenă, stilurile istorice alternează cu cele istorizante, ceea ce asigură unitatea
arhitecturală a ansamblului şi a creat atmosfera specifică, pitorească. Faţadele
clădirilor de o provenienţă mai recentă, într-o diversitate de stiluri (barocul
tirziu, clasicismul, eclectismul etc.) , ascund in spatele lor clădiri medievale
ex. clădirea din strada Gh. Bariţiu nr. 4 , unde în dosul u nei faţade de neo
renaştere se ascunde o clădire medievală) . Menţionăm însă, că ceea ce nu s-a
schimbat pînă astăzi, este structura urbanistică a centrului istoric al oraşului
şi aspectul său medieval.
Numărul mare de gravuri la care ne-am referit, dovedeşte că Braşovul,
centru economic notoriu, a stat de-a lungul secolelor XVI - X IX (inclusiv) ,
nu n umai î n atenţia istoricilor, ci şi in aceea a diferiţilor artişti plastici. Da
torită lucrărilor acestora, de o certă valoare artistică şi documentară (cu tot
caracterul citeodată fantezist al unora dintre ele) , avem astăzi o imagine
asupra evoluţiei oraşului pentru o perioadă lungă, referindu-ne, bineinţeles,
la secolele amintite (XVI- X IX) .
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BRAŞOV ( KRONSTADT) IN DEN CARTO GRAPHISCHEN
UND I KONOGRAPHISCHEN QUELI.EN

(Zusammenfassung)
Die Arbeit ist eine auf graphische Darstellungen gegriindete Synthese
der urbanistischen Entwicklung von Braşov (Kronstadt), die als besondere
Kathegorie von Dokumenten ausgewertet werde n .
Aus den verschiedenen Darstellungen wurden die baugeschichtlich wich
tigen kartographischen und Bildwidergaben ausgewăhlt, die die Strassenziige,
Baustile und besonders die Befestigungen zeigen. Die ălteste kartographische
Erwăhnung von Braşov (Kronstadt) befindet sich im Atlas von N. Cusanus
(Rom 1 507) , wo neben den Karten von Ptolemăus auch 27 neue Karten
gedruckt wurden. In der Karte von Mitteleuropa erscheint auch "Brassco"
(Braşov - Kronstadt) .
Weiter werden die Kartenwerke von J ohannes Honterus und Georg Rei
chersdorffer angefiihrt. Sie stellen einen realen Fortschritt in der allgemeinen
Kartographie dar, da sie lokale Informationen in Umlauf brachten. Die
"Chorographia Transsilvaniae" von Honterus (Basel 1 532) wurde 200 Jahre
lang bei der Anfertigung neuer Landkarten von Siebenbiirgen verwendet.
Das grosse wirtschaftliche, politische und Kulturzentrum Braşov (Kron
stadt) erscheint auf allen Landkarten Siebenbiirgens, beginnend mit dem
16. Jahrhundert, unter den verschiedensten Bezeichnungen : Brasso, Corona,
Cronstadt, Stefanopolis, Cernopolis, Crunnen, Braseiov, Brassov, Coronel,
Brassou usw. Die Stadt kommt vor a uf der Karte von Gastaldo ( 1 548) , in
der Kosmographie von Sebastian Miinster ( 1 544) , auf der Siebenbiirgenkarte
des Sambucus ( 1 566) , auf der Ungarnkarte des Mathias Cinhius ( 1 567) , auf
der Landkarte des Wolfgang Lazius ( 1 570) , auf derjenigen von Jacob Cas
taldo (1584) sowie in dem Atlas von Mercator, einer Sammlung aller karto
graphischen Arbeiten des Mittelalters und der Renaissance .
Als graphische Darstellungen werden auch die Stadtplăne betrachtet.
Unter diesen wird besonders auf den Plan " Pianta di Kronstadt" einge
gangen, der am linken Rand der Landkarte " Mappa de la Transilvania" ( 1 699)
erscheint, die von Giovanni Morando Visconti ausgearbeitet wurde .
Unter den Bilddarstellungen werden anfangs die ersten Phantasiebilder
von Braşov (Kronstadt) beschrieben, ein Stich des Graveurs J acob Scbol
lenberger (Nurnberg 1 666) und einer von Jacobus Harrewij n (Antwerpen
1 688) . Beide Stiche wurden trotz ihres phantastischen Charakters weit
verhreitet, da sie die ersten Bilddarstellungen sind, die bis heute liber die
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Stadt Braşov (Kronstadt) aus der Zeit vor dem grossen Brand vom 21 . April
1689 bekannt sind, der den gotischen und Renaissanceaspekt der schonen
Stadt zurn grossten Teil vernicbtete.
Im 18. und 19. Jahrhundert mehren sich die Bilddarstellungen von Bra
şov (Kronstadt) - es sind Uber 50. Einige wurden von fremden Kiinstlern,
von osterreichiscehn Genieoffizieren, angefertigt, um fiir topograpbische
Arbeiten zu dienen, andere erscheinen als lllustrationen auf Biichern oder
auf Adelsdiplomen, andere sind Metallstiche einiger heimischer Kiinstler, und
wurden auf den Gesellenbriefen vervielfaltigt. Diese Briefe dienten den
Gesellen als Ausweis, wenn sie nach Handwerksbrauch in die Fremde zogen,
um sich zu spezialisieren.
In der Arbeit wird darauf hingewiesen, dass die Graveure Handwerker
oder Kiinstler waren, die sich in ihren Bildern oft nur auf ihre Vorstellungs
kraft griindeten, oder spater altere Bilder kopierten und malerische Aspekte
beriicksichtigten. Trotz dieser Unvollkommenheiten bilden diese Bilder neben
den Landkarten und Stadtplanen ikonographische Quellen von dokumenta
riscbem Wert filr die Baugeschichte von Braşov (Kronstadt) . Sie bieten auch
ein wertvolles Quellenmaterial fiir demographische Studien, fiir die Entwick
Iung der Werkzeuge, dar Trachten, der Kunst und der Graphik. Die volks
kundlicbe, ikonographische Bedeutung dieser Bilder ist offensichtlich.
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Verzeichnis der AbbUdungen
Abb. 1 Ausschnitt aus der Karte von Nicolaus Germanus, die 1507 in Rom gedruckt wurde
mit der Bezeichnung wBrassco• fQr Braşov (Kronstadt)
Abb. 2_ Die im Jahre 1513 neu aufgelegte Landkarte von Nicolaus Germanus mit der Bezeichnung w Brasco• fllr Braşov (Kronstadt).
Abb. 3 Ausschnitt aus der ersten Landkarte von Siebenbtlrgen wCorographia Transsilvaniae•
von Johannes Honterus (Basel 1532), mit der Benennung wCorona• ffir Braşov (Kronstadt).
Abb. 4 Ausschnitt aus der Dazienkarte aus den w Rudimenta Cosmographica• von Johannes
Honterus, Kronstadt, 1542, mit der Benennung wCorona• filr Braşov (Kronstadt).
Abb. 5 Miniatur aus der Kosmographie von Sebastian Mtlnster, Basel, 1544, mit einer Ansicht
von Braşov (Kronstadt).
Abb. 6 Ausschnitt aus der Siebenbtlrgenkarte in der Kosmographle von Sebastian Mtlnster
Basel, 1544, mit den Benennungen : Cronstat, Cronenstat.
Abb. 7 Ausschnitt aus der Siebenbtlrgenkarte des HermannstAdters Georglus Reichersdorffer
( 1550), mit den Benennungen : Corona, Stephanopolls, Cronstatt, Braso.
Abb. 8 Ausschnitt aus der wCorographia Moldaviae• von G. Relchersdorffer, mit der Benennung
Brassowa.
Abb. 9 Ausschnitt aus der Siebenbtlrgenkarte des Johannes Sambucus, Wien, 1566, mit
den Benennungen : Corona, Stephanopolis, Cronstatt, Braso fllr Braşov (Kronstadt).
Abb. 10 Ausschnitt aus der Karte von Ungam des Matthlas Cintius, Ntlmberg, 1567, mit den
Benennungen : Corona, Cronstat fllr Braşov (Kronstadt).
Abb. 11 Ausschnitt aus der Landkarte des Wolfgang Lazius wHungariae descriptio• (1570),
mit dem Ortsnamen Cronstatt.
Abb. 12 Die Karte von Jacobo Castaldo 1584, und ein Ausschnitt mit der Ortsbezelchnung
wCorona•.
Abb. 13 Plan von Braşov (Kronstadt) "Pianta di Kronstadt• von der Landkarte .Mappa-de
la Transilvania•, ausgearbeitet von Giovanni Morando Visconti, Sibiu (Hermannstadt), 1699.
Abb. 1 4 Titei der Landkarte "Mappa de la Transilvania•, gezelchnet vom KronstAdter Gold
schmied Stefan Welzer und gestochen In Sibiu (Hermannstadt) im Jahre 1699 von Conrad
Predtschneider aus Ntlmberg.
Abb. 15 Ausschnitt mit der Martinsberger Kapelle auf dem Blld des KronstAdter Malers Gre
gorius Pictor (1 535).
Abb. 16 Modell der Inneren Stadt von Kronstadt, angefertlgt von Friedrich Hermann, nach
iilteren Pliinen, im Jahre 1896.

https://biblioteca-digitala.ro

VERZEICHN IS DER ABBILDUNGEN

Abb. 17 Die ălteste Fantasiedarstellung von Braşov (Kror.stadt), von Jacob Schollenberger,
Niimberg, 1 666.
A b b. 1 8 lm Jahre 1 660 erscheint Braşov (Kronstadt) unter der Bezeichnung . StephanopoJisM
Abb. 19 Braşov (Kronstadt), Stich von Jacobus Harrewijn, Antwerpen, 1 688.
Abb. 20 Die Stadt Braşov (Kronstadt), Wien 1735.
Abb. 21 Die Stadt Braşov (K ronstadt), Stich von 1. Haas, 1 Î36.
Abb. 22 a. Die Nikolauskirche, Detail vom Siegel der Kirche aus dem 16. Jh., das die ălteste
architcktonische
Form zeigt. Original im Museum .der ersten rumănischen Schule aus der
·
"
Oberen Vorstadt - Şcheii Braşovului.
Abb. 22 b. Die Nikolauskirche mit dem alten T1,1rm, den beiden Tiirmchen und den Pfcilern
der Kirche. Ausschnitt aus dem Titell:i bl;�tţ des Kirchenregisters von 1 71 7 - 1 842. Ori
ginal im Museum der Oberen Vorstadt - Şcheii Braşovului.
Abb. 22 c. Die Nikolauskirche mit dem Hauptturm, den vier Tilrmchen, dem Uhrturm und
den vier Pfeilern vor der Kirche. Ausschnitt aus dem Titelblatt des Kircheninventars ( 1 759 1825). Original im Museum der Oberen Vorstadt - Şcheii Braşovului.
Ab b . 22 d. Die Nikolauskirche und die rumănische Schule aus der Oberen Vorstadt - Şcheii
Braşovului. Stich aus dem 18. Jahrhundert.
Abb. 23 Braşov (Kronstadt) im Jahre 1 736 (Cromolitographic).
Abb. 24 Braşov (Kronstadt) im .Jahre 1750, nach einer Zcichnung von Joseph Teutsch .
Abb. 25 Braşov ( Kronstadt) im Jahre 1751 (Ausschnitt) und Titclblatt eincs Buches von
1751 , mit dem Holzschnitt von Kronstadt.
Abb. 26 Titelblatt eines Adelsbriefes von Maria Theresia aus dem Jahre
Kronstădter Bilrgcr.

1770

filr einen

.

Abb. 261 Braşov (K ronsta dt) im Jahre . 1 770. Kolorierte Miniatur aui einem von :\laria There
sia fiir einen Kronstădter Bilrger ausgestellten Adelsdiplom.
Abb. 27 Braşov ( Kronstadt) im Jahre 1790 ; Stich von Şigismund R6sa filr Gesellen briefe
der Schmiedezunft.
Abb. 28 Braşov (Kronstadt) im Jahre 1796, Stich von Sigismund R6sa fiir Gesellenbriefe
der Tfschlerzunft.

Abb. 20 Braşov ( Kronstadt) in der zweiten Hiilfle des 1 8.J nhrhunderts.
Abb. 30 Der Marktplatz mit den Gebăuden aui dcr Siidostseitc.

Abb. 31 Ari sicht von Bra�ov (Kronstadt) von dcr Sildwestscitc. Kri>idelitographit� von Franz
Nl'uhauscr, Sibiu (Hcrmannstadt), Si bi u , 1 82-1 .

'
Abb. 32 Das Kaufhaus aui eincr Zeicbn ung von l"r. 1'\euha uscr, nach eincm Slieh aus dem
1 G. Jahrhundt•rt.

Âbb. 33 Draşov (Kronstadt) i rn Jahrc i !\25. Stich a u r dem Ges<"lknbrid dcr lxine weber

�

zunrt.

Abb. 34 Zinn J..: a nnc a u s dcm J ::� lue 1 ()118 m i l Ansil'11 t des ! Z a lllarinl' n lors ( l m Bcsitz des Kreis
Abb. 35 Zi nnkanne

muscu n)s).

von

l i 90, mil dncr Ansichl

von

m uscurns).

Bra)O\" ( K ru n,la d l ) , ( I m Desitz des K rcb·
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VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN

Abb. 35a Detail von einem Zunftbecher aus dem Jahre 1 612 mi t einer Darstellung von Braşov
(Kronstadt) und d�;r Schwarzen Kirche. Werk des Goldschmiedes Mich ael May aus dem Jahre
1 743. ( lm Besitz der Evang. Kirchengemeinde- A.B. Kronstadt).
Abb. 36 Braşov (Kronstadt) im Jahre 1 8�9 ( Fantasieaquarell von Georg Fuhrmann).
Abb. 37 Braşov (Kronstadt) in der ersten Halfte des 19.Jahrhunderts. Stich auf dem Gesellen
brief der Kesselzunft.
Abb.

38 Ansicht der Wcstseite der Inneren Stadt mit Katharinentor und Waisenhausgăsser
Tor, nach einer Zeichnung des Hermanf!stădter Malers Fr. Neuhauser ( 1830).

Abb. 39 Der Angerplatz mit dem Tal "Valea Prundului" und . den Gebăuden rund um
Nikolauskirche im Jahre 1844

die

Abb. 40 Ansicht von Braşov ( Kronstadt). Lithographie a4s dem Atelier Nik. �erllmei aus
Budapest, 1847.
Abb.

4 1 Der Marktplatz mit den Gebăuden auf der Siidostseite, nach eincr Zcichuung von
Ed. Hiillverdiug, 1848.

Abb. 42 Ansicht von Braşov (Kronstadt) aus dem Jahre 1849.
Abb.

A b b.

43 Die Nikolauskirche mit dcn Scitenkapellen, von Siiden gesehen. Nach der .,Allgemcinen
Bauzeitung," 1853.
44 Mi ttelgasse in Braşov (I< ronstadt) nach einer Zeichnung von Ludwig Rohbock, Gra
ve u r 1. Hichter, 1860 in Darmstadt gedruckter Stich.

Ahh. 45 Braşov (Kronstadt) gesehen von Stidwesten, von der Oberen Vorstadt aus. Zeichnung
von L. Rohbock, Graveur Johnnn Poppcl, Darmstadt, 1860.
A hh.

46 Braşov (Kronstadt) gesehen vom Fu sse der Zinne. Zeichnung von L. Rohbock, Graveur 1. Hiegcl, Darmstadt, 1860.

Abb.

47 Tcilansicht dcr Stadt. Zeichnung L. Rohbock, Stich Johann Felkner, Darmstadt, 1860.

Abb.

48 Der Angerplntz l m Jahre 1864, Zeichnung von L. Rohbock, Stich von M. Kurz.

Abb. 49 Das Gebliude des rumănischcn "AndrPi Şaguna" - Gymnasiums nach dem Entwurf
und der Zeichnung des Anhitekten Stefan Emilian, 1850.
Abh.

50 Braşov (Kronstadl). I .itographie von .Johann Giltt, 1872.

Ahh. f>1

Schwarzgăsser To rt u nn ,

A l >h .

52 Di,. Schwarz.: l(irche
A nsi ch t v o n

Abh.

54 Dns ..Andrei Ş:1 gunaM

Ahh. 5:1

Zcichnung

( n �ch ein .. r

vun

z,.ich nuog von O. I. Frit z ) .

-

Lyzeum,

Zl• i ch n 1 1 11 g

Zc c h n u ng

i

von

J:-�n

A b h . 5f> ))ic Seh wnrze J.i: i rchc, Zcil'h n u n l-( vnu

A b b . j7 llc1s Hu t h n us.

Aloh.

:,R Dic

Zci c h n u n !! \ O n

Barlholn miil'r

K i rc h l',

:,u Dl• r A n gerpl n t z 111 i t dl'l'

A l • l > . GO

Tcutsch.

Braşov ( l..: ron�t ad l l von 1'\"ordostrn. Zc i chnu n g von .Jan G r�guss, grdrul'kt
1 8 7:1 in Hutl;1pe"t.

A b h. 5:i Das J.i: a th a ri n c n tor,

,\ ! > ! • .

JosPph

n ; ,. Hitomerh�'ll'i. S t i ch

.Jnn

G n·guss,

G rcguss, H u d np c sl ,

. l nn Grcguss. Budnpest.

Lics(·rcl i,

Zcich n u n g

1'\"ikulnuski rdll'.
\'OII

von

I R73.

vun

BÎI'sl•rdi,

lludap�st,

1 873.
1 873.

1 8-;'3.

Zl·idul llng \'Un Jan

Gt·t·guss, 1 8/:l.

r.- n m ncr , nach cincr Zcichn ung von .l an
1-(II'S, J S";:l.

\\" i l l u · l m

1 8 73 .

G rc-

f>l Dic :-:onlost s r i t c dPr Stn d t l w fe s t i g u n !<l'n m i t dem Kl ostcrtor. A q u a r<'ll von W ilhelm
h a i i i iH'I', ll .lch l 'l iillt' ll :l ! " ' cler Z d l \'(0(' dc'lll llraml \'OII 1 68!1 ( Bra�O\' - K ro n s l a d t ) , u ;:,n.

i\ h h .
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Abb. 62 Purzengil.sser Torbastei und Torturm. Aquarell von W. Kamner im Jahre 1858, nach
Plll.nen aus der Zeit vor dem Brand von 1 689.
Abb. 63 Nordostseite von Braşov (Kronstadt) mit dem Klostertor. Stich nach ălteren Plii.nen.
Abb. 64 Purzengil.sser Torbastei und Torturm. Stich nach Plinen aus der Zeit vor dem Brand
von 1 689.
Abb. 65 Das Rathaus und die Gebil.ude auf der Sildostseite des Marktplatzes. Kreidelitographie des Hermannstlidters Robert Krabs (1887).
Abb. 66 Ansicht von Kronstadt aus dem Jahre 1887, Kreidelitographie von R. Krabs.
Abb. 67 Der Marktplatz am Ende des 1 9.Jahrhunderts. Aquarellzeichnung von Raidl S.
Abb. 68 Der Schlossberg vom Burghals aus gesehen. Aquarellzeichnung von Raidl S. (Ende
des 19.Jahrhunderts).
Abb. 69 Die Schwarze Kirche. Aquarellzeichnung von Raidl S. (Ende des 19.Jahrhunderts)
Abb. 70 Der Angerplatz. Zeichnung von Raidl S. (Ende des 19.Jahrhunderts).
Abb. 71 Panorama der Stadt am Ende des 19.Jahrhunderts. Aquarellzeichnung von Raidl S.
Abb. 72 Die Bartholomier Kirche. Zeichnung von Hary G., Stich G.F. Morelli (Ende des 1 9 .
J ahrhunderts).
Abb. 72a Die Schwarze Kirche. Zeichnung von Hary G., Stich von F.G.I. Morelli (Ende des
19. Jahrhunderts).
Abb. 73 Das Katharinentor Zeichnung von Hary G., SUich von F.G.I. Morelli (Ende des 1 9
Jahrhunderta).
Abb. 74 Der Marktplatz. Zeichnung von H.R.K.S., Stich G.F. Morelli. (Ende des 19.
Jahrhunderts).
Abb. 75 Panorama von Braşov (Kronstadt) am Ende des 19.Jahrhunderts. Zeichnung von
C. Hary, Stich G. Morelli.
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Fig. 1

Fig. 2

•

•

1'

Detal i u de pe harta l u i N icolaus Germanus apăru tă la Roma In 1507
(cu denumirea Brassco pentru Braşov).

-

Harta lui Nicolaus Germanus renpărută la S lrassburg In 1 5 1 3
denu mirea de Brnsco pentru Braşov).
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Fig . 3 - D e t a l i u de pe prima h ar t ă a
Transilnmiei .. Chorographia Transylva
niac Syb('m lJiirgern" Busel 1 532, a l u i
l o hannes l lon lerus (cu d e n u m ir('a Corona
pen tru Braşov).

Fig. 4 - Detaliu de pe harta Europei de sud-est din Rudimenta
Cosmographica a lui 1. Honterus, Braşov 1542 (cu denumirea de Corona pentru Braşov).
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Fig. 5

Fig. 6

-�
-

D e t al i u din Cosmographia lui Sebastian Miins tcr, Basel 1544, reprezen

tind o miniatură (vedere a Braşovului).

-

Detaliu de pe harta Transilvaniei din Cosmographia lui S. MUnster ,
1544 (cu denumirea : Cronenstat, pentru Braşov).
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Fig. 7 - D r lu l i u de pe hurtu Tran
silnm i e i , a s i h ian u l u i (;corg H r i 
c h cr sd o r f ft•r
1 550 - ( c u d e n u miri l e :
Coronu,
S l cp h a nopol is,
Crons l a l l ,
Brusso p<· n l r u BraşoY ) .

Fig. 8 - D e taliu d r pe Chorogra phia
l\J o l d oviae a l u i G. Rekhersdorffrr
(cu denumirea Brassowa pentru
Braş ov.
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Fig. 9

-

Detaliu de pc

harta .Transilvania" a l u i lohanncs Samlmcus, Viena 1566

(cu denumirile : Corona, S lcphanopolis, Cronstatt,

Brasso, pentru Braşov) .

. u "''

J:'JVJt ..JJ < �m.
Fig. 10

-

Detaliu de pe harta Ungariei, a lui Mathias Cinthius, Nilrnberg, 1567,
(cu denumirile : Corona,

Cronstatt pentru Braşov).
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Fig.

11

Fig.

- Deta l i u ele pc harta l u i Wol fgang Lazi u s ., I I u n gariac Dcscr i p l io " - 1 5 70

12

(cu el e n u 1 u ircu ele Crons ta l l ) .

-

Harta l u i Iacobo Castaldo, 1584 (cu denumirea ele Corona pentru Braşov).
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1

Fig. 13 - Planul Braşovului . P i n n ta
di Kronsta d t" de pc harta .Mnp p a
de In Transilvania",
lntocmilă
de
Giovani :\Iorando V i scont i , S i b i u 1 6!!9.

1 4 - Cartuşul hărţii .Mappa de le Transilvania" desenat de aurarul din
Braşov Stefan Wclzer şi gravat la Sibiu I n 1699 de Conrad Pred tschneider
d in Nilrnberg.

F(q.

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

F(q. 1 5 - D <' Ln l i u (Capt>ln
sr. 1\l artin) d e pc ta bloul
p i c torului d in Braşov GrPgori u s Pic tor, 1 536.

Fig. 16

-

Macheta c c t ă t i i Braşovulu i executată de Fr. Hermann, (după planuri mai vechi),
Braşov, 1896.
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1-'i[J.

17

-·

1

r i m a rq ; rezL n lare fan l e z i s l ă a Braşov u l u i , apa r ţ i n î n d l u i

I a c o b Scho l lc n ll!'rgrr,

N i.i rnberg, 1 666 (cu turnul Casei Sfatului alungit - gotic).

Fig. 18 - Braşovul î n 1 666, cu denumirea de Stefanopolis. (oraşul Coroa

nei ) . In sec. XVI-XVI I , sub influenţa umanismului care propagă întoar
cerea la cultura antică greacă, oraşul apare sub această denumire.
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Fig. 22 a - B i serica Sf. N i colae, deta l i u
de pe pecetea biset·icii (ser. X V I ) . Cea
mai veche formă arhitectonică cunoscu
tă, Originalul la Muzeul Pri mei Şco l i
R o m â ne�ti d i n S c h e i i Braşovu l u i .

Fig. 22 b - Biserica
Sf.
Nicolae
cu
turnul vech i . ce l e două
turnuletP
şi
stî lpi i d i n faţ a b i ser i c i i . Deta l i u de pe
foaia de t i t lu a
Catast i fu l u i b i seri c i i
( 1 7 1 7- 1 8 12) Orig i n al u l l a Muzeui d i n
Se hei.

Fig. 2 2 c - Biserica Sf. N i colae
cu
turnul central. patru turnuleţe, turnul
ceasului şi cei patru stîlpi d i n faţa bise
r i ci i . Detaliu de pe foia de titlu a inven
tarului bisericii ( 1759-1825). Originalul
la Muzeul din Sebei.

Fig. 22 d

- B iseri<ca Sf. Nicollae ş i Şcoala
Românescă din Şchei i Braşovul u i , gra
vură secolul al XVIII-lea.
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Fig.

Fig. 24

23 -

Braşovul In a n u l

Cr t a t r a Braşo v u l u i In

F'ig. 2 5

-

Cetatea

1 736 (cro m o l itografic).

1 750, l: u p ă u n dc sl'n de

( m i n i a t u ră )

los<'ph

de titlu a cărţii apărută la Braşov In 1 7 5 1 .
Braşo v u l ui

extrasă
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de

Tcu t se h .

pe foaia
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Fig. 25

a

-

Foaia de titlu a cărţii apărută
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la Braşov in 175 1 .
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Fig. 26

-

dată de Maria
ţean al Braşovului,

Frontispiciul diplomei nobiliare

https://biblioteca-digitala.ro

Theresa In 1 770, u n u i

cetă
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Fig . 20. - Cet a 
tea Braşo n i l u i î n
1 7 7 0 ( m i n ia tură
In culori, extrasă
de pc d i p lo m a no
bi l iară , dată de

Ma1·ia Theresa).

Fig. 27

-

Braşovul în 1 790. gravură de S i g . R6sa, ex trasă de pc o carle de calfă a breslei
fierarilor.

Fig. 2 9

-

Braşovul

tu

a

doua jumătate a secolului al XV I I I-lea,
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Fig. '!�

B raşo v u l i n

J i96,

g r a v u ră

de

S i g . R 6sa, e x t rasă ele pc o car t e de c a ! Fă a breslei

(sus, elemen�e ale emblemei breslei : compase, e:here, burghiuri e tc . ) .
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t i mplarilor.
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f.'i{l.

30

-

\: \' l l l · l l ' a ,

J > i a ! n Sfa l u l u i în s r c . n i
('Il c o m p l l' x u l de c 1: 1 d i r i de pc
l a t ura de S . E .

Fig. 3 0 a - Piaţa Pmndului (sec.
X I X)
după acua!'ela Paraschivei
Frunză. Mz. de Artă Braşov.
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Fig . 3 1

-

Ce t a t e a BraşoY u l u i p r i Y i t ă ele pe l a t u ra sucl-wsl ică, l i tografie l uc ra t ă în c:ret:"\ de F r a n z 1'\t' t t h a u su·, S i b i u 1 82-l ,
(apare turnul Negru cu vîrful as:uţit) .
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Fig. 32 - Detal i u Casa Breslelor (r\egus
tori lor) desen exec u t a t ele Fr. N e u h n u sn
d upă o gra v u ră d i n s�c. X V I .

Fig. J J - Celaten Brnşon i l u i I n 1 825
( g ravură pc un certificat de c a l fă a
breslei ţesători lor de i n ).
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Fig. 34

-

Ca n ă (il' cos i lor ( 1 688), a v i n d

grnva t t u r n u l l'or \ i i Eca l uim• i (Coil't· ! i a
1\l u Zl'll l u i j u d e t ean ) .

Fig. 35

gra vată

Cană de cosi tor ( l i!JO), a v i n d
Cctalca
Braşo v u l u i (Colcc ! in
M u z e u l u i J u detean).

-

Fig. 3 5 a - D e ta l i u d e pe un pahar
de bre as l ă din 1 6 1 2 avind gravată
Cetatea
Braşovului c u
Biserica

Neagră de aurarul Michael May
ln 1743.
(Originalul , patrimoniul Bis. Negre )
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Fig. 36

Cetatea Braşovului in 1829 (Acuarelă fanlczislă de Gcorg
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F u hr m a n . )
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Fig. 3 7

-

Braşovul In prima j u mă l a le a sec. al X I X-lea, litogra fie extras<"\ ele pc u n
carnet ele ca ! fă a breslei urăm arilor.

Fig. 38 - Porţiune din latura sudică a oetăţii cu Poarta Ecaterinei ( 1 559) şi Poarta
Schei (în stil clasicist 1827), după un desen al sibianuluj Fr. Neuhauser ( 1 830).
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Fig.

40

-

Cetatea Braşovului, litografie realizată In atelierul l u i Nic. Screlmci din Budapesta In

https://biblioteca-digitala.ro

1847 .
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Fig. 4 1

Pia ( a S fa l u l u i cu compl e x u l de clăd i r i de pc !al ura S . E . ( d u pă un c!es<"n de E d uard

Hullve["ding, 1 848, de remarcat porticul şi compoziţia .faţadei Casei Negustorilor) .

• t-

J!
Fig. 42

-
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Cetatea Braşovului In 1849- (cu poarta nouă a str. Mănăstirii construită

-

în stil clasicit) .
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Fig. 43

Biserica Sf. Nicolae cu
paraclisele, văz u t ă dinspre sud
(după
Allgcmcine
Bauzeilung
1 853).

Fi(! . 4 4 - Braşovul - S l r . de
�lijloc (după un desen de L u dwig
Rohbock, gravor I. Richler), gra
vură apărută la Darmstadt ln 1860.
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Fig. 45

-

Poppel, Darmstadt

Fig. 4 6

1860.

Braşovul văzut dinspre sud-vcsl (dinspre Schei), dcst:n de

-

1 860.

L.

Rohbock, gravor Iobann

Braşovul văzut de la poalele Tlmpei, desen d e L . Rohbock,
Darmstadt
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gravor

1.

Riegel,
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Fig . 4 7

-

Por\ iunc d i n oraş ( după un desen de L. Hohbock, graYor Iohann Fcllmcr, Darm
s Ladt 1860.

Fig. 48

-

Piaţa Prundului tn 1864, desen de L. Rohbock, gravor M. Kurz.
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Fig. !19

-

Clădirea

Fig. 50

-

G i mna ziul u i Andrei Şagu n a după proi eelul
Şlefan E m i l ian , 1850.

şi desenul

cxccuta l ele arh .

Cetatea Braşovul u i , l itografie executată d e Ioh . Gott I n
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Fig. 51

-

Turnul Porţii străzii Negre, demolat In 1873, după un desen de
Ioscph Teu tsch.

Fig. 52

-

Biserica Neagră după un desen de I. Fritz.
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Fig. 53

-

Ce t a t ea Braşovului priYilă de pe !alura de nord-es t , desen de Ian Greguss,

https://biblioteca-digitala.ro

apărut la

Budapesta In

1873.
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Fig. 5,/

Fig. 5 5

-

-

Liceul Andre i Şagu n :1 , desen de Tan G rcguss, Budapesta 1 8 7 3 .

Poarta Ecaterinei, desen de l a n Greguss, Budapesta 1873,
stema In stil Renaştere , secolul al XVI-lea),

(cu
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Fig . 56

-

Biserica Neagră,
lan Gre g uss, 1 8 7 3 .

desen

de

5 7 - C a s a Sfa l u l u i , desen d e
Bicserdi I .
1 873 , cu
stema I n stil
baroc (sec. al
XVIII-lea) şi
vîrful
turnului în formă de bulb înlocuit în
1910 cu cel actual.

Fig.
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Fig. 58
tolomeu,

Bis.

-

rdi,

Sf.

18i3.

dl·sen

de

Bar
Bicsc·
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Fig. 60

Fig. 61
(demolată

-

Baslionul Curclarilor, (demolat In 1887) gravură de W i l h elm
după u n desen d e lan Greguss, 1873.

Kamnll'r,

tn 1836), acuarelă de Wilhelm Kamner, executată, după p l a n u r i d i n aintea incen
diului din 1689 (Braşov, 1859).

-

Latura nord-estică a cetăţii Braşovului cu poarta veche
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a s tr. :\lănăs t i ri i ,
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Fig.

li�

llns l ionul şi t u rn u l por t ii S t r . Por t ii, (demolat In 1857) acuarelă execu tată
de W. KQmner In 1 858, după planuri dinain tea incendiului din 1 68 9 .

F ig. 63 - L a t u r a nord-estică a cetăţii Braşovului cu poarta str. Mănăstirii, gravură executată
după planuri mai vechi (turnul Casei S:liatului, apar încadrat de patru turnuleţe) .
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Fig. 64

Fig. 6 5

-

-

Bastionul şi turn u l porţii s t r . Porţii gravură executală după planuri dinain lea
inc endiul u i d i n 1689.

Casa Sfatu l u i şi complexul de clădiri d e pe !alura sud-estică, l i lografie in
cretă executată d e sibianul Robert Krabs ( 1 88 1 ) .
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Fig. 66

Fig. 6 7

-

-

Braşovul In 1 881 , l itografie In cretă de R. Krabs.

[:]

Piaţa Sfatului la sf!rşitul sec. al XIX-lea , desen acuarelat de Raid!

(cu linia ferată numită "tranvai " , Braşov-Satul ung).
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Fig. 68 - Cetăţuia sec. XVI. privită de pe Curmătură, desen aquarelat de
Raidll S. (sfîrşitul sec. al XIX-lea, cu arcada semicilindrică a intrării principale) .

Fig. 69

lat

-

Bis .

Neagră,

desen

acuare

de Raidl S . (sflrşitul sec. X IX).
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Fig. 70 - Piaţa l rund ului, desen
Raid! S . (sfîrşitul sec . X I X ) .

Fig. 71

-

de

Panorama oraşului ( l a sflrşilul s e c . al X I X-lea), desen acum·elat de R a i d ! S .
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. l

Fig .

72 - B is . S f . BarLolomcu, sec. XI I I, desen de Hary G ., gravor Morei li G. F. I .
(sflrşilul sec . X IX).

F i g . 72a - Bis . Neagră, desen de I-Iary G .,
gravor F. G . I . Morelli (sfirşitul sec . X IX ) .
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F ig . 73 - Turnul Porţii
E caterinei, desen de Hary
G . , gravor I . More lli sf îrşi
tul sec. X I X) cu cele pa
tru turnulete "simbol al
medieval
privi.legiului
ce-l deţinea oraşul, puterea de "Jus Gladii''.

Fig. 74 - P ia ţ a
Sfa t u l u i , desen d e
H . R . K. S . , gra
vor G . F . T . l\lorclli
(sflrşi tu 1
sec.
X I X).

'

.
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Fig. 75

-

Panorama oraş u l u i , la sflrş i t u l sec. al X IX-lea> Elest!n de C. Hary, gravor G . Morclil

Apare clădi rea rectoratului în stil nea-Renaştere (1 884) .
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Intreprinderea polig rafică Braşov
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VASILE ALECSANDRI LA BRAŞOV
de ADRIAN VĂ.TĂMANU

In anul revoluţionar 1 848, printre celelalte personalităţi de seamă ale
culturii noastre naţionale, care au venit din Moldova şi Ţara Românească
la Braşov, rămînînd în acest oraş în mod temporar şi in trind in legătură
mai apropiată cu braşovenii, se numără şi Vasile Alecsandri. De va fi fost
marele poet şi patriot şi cu alte ocazii in Braşov, nu avem cunoştinţă. dar
posedăm dovezi certe că, in urma eşecului revoluţiei burghezo-democratice
din Moldova din 1 848, bardul de la Mirceşti pleacă pe ascuns de la Iaşi după
29 martie 1 848, cind o parte din semnatarii "Memoriului" , alcătuit cu ocazia
intrunirii de la Hotelul Petersburg din Iaşi, fuseseră arestaţi şi urmau să
fie expulzati din ţară de către oamenii siguranţei domnitorului Mihail Sturza.
Spre a dispare din ochii oamenilor stăpînirii, Vasile Alecsandri ia drumul
către Munţii Neamţului şi apoi către Braşovul Transilvaniei1.
In primele zile ale drumului său către Munţii Neamţului, Alecsandri
poposeşte citva timp la conacul boierilor Cantacuzino de la Băltăţeşti şi
apoi o ia către Hangu, pe valea Bistriţei, unde Cantacuzinii aveau o altă
moşie cu conac şi unde ajunge la 4 aprilie.
Pe moşia lor de la Băltăţeşti cei cinci fraţi Cantacuzino concentraseră
un oarec-are număr de ţărani in scopul sustinerii revendicărilor, cerute lui
Mihail Sturza in Memoriul, înaintat acestuia de către revoluţionari la Iaşi,
dar le dădură drumul in urma unei depeşe, primite de către Gheorghe Can
tacuzino, poreclit " cneazul" , din partea consulatului rusesc din Iaşi2•
La Hangu a stat Vasile Alecsandri împreună cu Gheorghe Cantacuzino şi
Teodor Sion citeva zile, aşteptînd paşaportul necesar trecerii în Transilvania.
Intrucit nu obţinură destul de repede paşapoartele, iar oamenii lui Mihai Sturza
erau pe urmele lor, ei trec graniţa la Tulgheş lără paşapoarte3•
R uinele de la Hangu ale conacului Cantacuzinilor, în care poposise Vasile
Alecsandri şi Teodor Sion ca oaspeţi ai lui Gheorghe Cantacuzino, se mai
văd şi astăzi. Aceeaşi localitate adăposteşte vechea biserică a hatmanului
Isac Balica, pe care domnitorul Miron Barnovschi o înzestrează cu moşii,
dorind să-i fie o principală ctitorie.
1 Gh. Cr.
N l c o 1 e s c u,
Bucureşti, 1965, pag. 176.
1

1

Viaţa lui Vasile Alecsandri, Editura pentru literaturA,

Gh. S l o n, Su11enire contemporane, voi. I I, Editura Minerva, Bucureşti, 1973, pag. 80.
Gh. Cr. N i c o 1 e s c u, op. cit., pag. 178.

8 - CUMIDAVA

https://biblioteca-digitala.ro

72

A. VATAMATU

La Tulgheş Vasile Alecsandri trebui să aştepte încă citeva zile şi anume
intre 1 6 şi 23 aprilie, după care timp, primind paşaportul, se îndreaptă cu
trăsura împreună cu Gheorghe Cantacuzino şi Teodor Sion spre Braşov,
in care oraş soseşte la 25 aprilie 1 8484•
Din actele oraşului Braşov reiese, că judele oraşului raportează orga
nelor sale superioare la 27 aprilie, că " a sosit in localitate boierul mare Canta
cuzino, care pleacă miine la Sibiu pentru a se duce de acolo la Blaj"5• Împre
ună cu acesta sosise şi Alecsandri, dar el nu e menţionat in raportul judelui
către superiorii săi.
Deîndată ce a poposit la Braşov Vasile Alecsandri ia legătură cu Gheor
ghe Bariţiu, cu Andrei Mureşianu, cu Iacob Mureşianu, cu Scurtu şi cu Gheor
ghe Nica, omul, care s-a dovedit de mare ajutor în rezolvarea multora
din problemele româneşti din Braşovul acelor vremuri. Cu Gheorghe Bariţiu
era Alecsandri mai de mult în corespondenţă. ln 1843 acesta primise de la
Iaşi un inel cu o adresă omagială pentru opera lui culturală şi printre semna
tarii ei se găsea şi Vasile Alecsandri. Locul de intilnire al lui Alecsandri cu
braşovenii era "Casina" . De locuit îşi găsiseră toţi pribegii, deci şi Alecsandri,
cite o cameră la Hotelul Coroana , existent în Braşov încă de pe atunci6•
Intregul oraş era în fierbere. Problema principală in discuţie era aceea
a revendicărilor româneşti, cerute guvernului Habsburgilor de la Viena.
Intre aceste revendicări un prim loc îl ocupa cererea românilor de a avea
drepturi egale in Stat cu ll ngurii şi saşii din Transilvania. O a doua cerere
principală, care se auzea din gura românilor, era aceea a dreptului de a avea
reprezentanţii lor în organele de conducere din Transilvania proporţional
cu numărul populaţiei. Cu multă ardoare se discuta hotărîrea, luată de gu
vernul maghiar din Budapesta in frunte cu Lajos Kossuth, care proclama
independenţa Ungariei faţă de Austria şi dispunea totodată anexarea Tran
silvaniei în cuprinsul Statului maghiar, lucru cu care românii nu erau de
acord.
Pentru ziua de 3/1 5 mai 1 848 se convocase marea adunare de la Blaj.
ln legătură cu această adunare Gheorghe Bariţiu are mai multe consultări
cu Vasile Alecsandri. După sosirea sa la Braşov, Vasile Alecsandri era trup
şi suflet alături de revoluţionarii transilvăneni. Principalul om de legătură
cu aceştia a fost, cit a stat la Braşov, Gheorhge Bariţiu, în ale cărui organe
de presă : " Foaia pentru minte, inimă şi literatură" şi " Gazeta Transilvaniei" ,
publică un şir de materiale7•
Dar nu numai aceste tribune le foloseşte Alecsandri pentru a face cu
noscute ideile sale revoluţionare. T ot in răstimpul cit a stat la Braşov, el
publică o broşură, intitulată " ln numele Moldovei, al omeniei şi al lui Dum
nezeu"8. Broşura cuprinde un şir de acuzaţii la adresa lui Mihail Sturza,
domnitorul Moldovei, care arestase şi urmărea şi pe cei nearestaţi, care in
tenţionaseră să ridice steagul revoluţiei in Moldova. Broşura apare sub semnă
tura : " Mădular al Comitetului ales de obşte pentru redacţia cererilor sale" ,
' Ibidem, pag. 179.
5 Ibidem, pag. 179.
8 Gh. S i o n, op. cit., pag. 41.
7 Gh. Cr. N l c o 1 e s c u, op. cit., pag. 181.
• Ibidem, pag. 183.
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care nu este altul decit Vasile Alecsandri. In cuprinsul broşurii sint anali
zate pe rind cele treizeci şi cinci de puncte ale proclamaţiei, redactate in
martie 1 848 la intrunirea de la Hotelul Petersburg din Iaşi. T ot aici sint pre
zentate pe larg abuzurile, săvîrşite de Mihail Sturza in Moldova.
Dat fiind, că, intre timp, apăruseră in "Gazeta Transilvaniei" unele
ştiri, care defăimau revoluţia de la 1 848 din Moldova ca şi pe revoluţionari,
Alecsandri publică in aceeaşi " Gazetă" in numărul 41 din 20 mai 1 848 o lu
crare in formă de scrisoare, intitulată " Corespondenţă din Iaşi" . ln această
nouă luare de poziţie faţă de reacţiunea din Moldova in frunte cu domni
torul Mihail Sturza sînt analizate iarăşi cele expuse de Vasile Alecsandri
în broşura, p ublicată sub titlul : ., ln numele Moldovei, al omeniei şi al lui
D umnezeu" precum şi cele expuse într-o broşură anonimă, apărută sub tit
lul : ., Î ntîmplările din Moldova din luna martie 1848" .
I n numărul din 10 mai 1 848 al ., Foii pentru minte, inimă şi literatură" ,
Alecsandri publică în preajma marii adunări revoluţionare de la Blaj poezia
. , 15 Mai 1848" . Poezia apare în fruntea revistei, pe prima pagină, ceea ce
dovedeşte importanţa care i se dădea. Ea este opera lui Vasile Alecsandri,
alcătuită acum, la Braşov, într-una din serile in care se va fi retras în camera
sa de la Hotelul Coroana, unde îşi stabilise domiciliul provizoriu.
Această producţie literară, scrisă în cinstea marii adunări, convocate
de către românii transilvăneni pe Cîmpia Libertăţii de la Blaj, nu este atit
de importantă prin forma ei, care în cele patru strofe foloseşte obişnuita
versificaţie trohaică , avînd versurile alcătuite din opt picioare metrice cu
cezura la mijloc şi utilizînd mijloace obişnuite în exprimarea ideilor şi sen
timentelor, ci prezintă o deosebită importanţă prin conţinutul său social
şi naţional.
., Fraţilor nădejde bună ! fiţi cu toţii în veselie !
.,Cerul însuşi ocroteşte scumpa noastră românie 1
., Azi e ziua de-niversare a românului popor,
" Care singur îşi urzeşte dulce, mîndru viitor" , spune poetul în prima
strofă a poeziei.
Chiar de la început Alecsandri insuflă în versurile sale curaj şi hotărîre
in acţiunile revoluţionarilor români de la 1 848 din Transilvania, " care îşi
urzesc singuri dulce, mîndru viitor" .
ln strofele următoare, descrierea naturei cu frumuseţile sale din luna
mai este un adaos, care măreşte bucuria, născută in sufletele românilor in
preajma marilor hotărîri, care vor aduce libertate şi independenţă, "dup-o
lungă, dureroasă şi fatală despărţire" , cum se conchide de către autor în
strofa a I I I-a.
Poetul aminteşte şi de trecutul măreţ al poporului român, afirmînd
in ultima strofă cu mindrie :
" Viitorul ce urzi ţi
Va fi vrednic de trecutul a strămoşilor slăviţi !".
Această poezie patriotică, revoluţionară, cere românilor să fie uniţi
In lupta lor pentru libertate şi dreptate socială şi se incheie cu strigătul de
bucurie : " România să trăiască !" . Este strigătul de bucurile, pe care poporul
,.
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român il va scoate mereu în cursul istoriei sale de mai apoi, atît în cadrul
unirii Moldovei şi Ţării Româneşti la 24 ianuarie 1 859, cît şi în cursul răz
boiului pentru independenţa României de la 1 877/78 şi la unirea Transil
vaniei cu patria mamă, România, in anul 1 91 8 .
P e lîngă multe alte merite p e teren social ş i naţional, Vasile Alecsandri
1-a avut şi pe acela de a fi căutat să pună mer�u în circulaţie numele patriei
noastre, care fu folosit şi în actele scrise din anul 1 862, după unirea Princi
patelor9.
Poezia " 1 5 Mai 1848" , publicată in "Foaia pentru minte, inimă şi litera
tură "e semnată : "Un român" .
Dar, pe lîngă Vasile Alecsandri, Gheorghe Cantacuzino şi Teodor Sion,
apar la Braşov în acest timp şi alţii din capii revoluţiei burgheza-democra
tice din Moldova anului 1 848, între care Iancu Alecsandri, fratele poetului,
Alexandru Ioan Cuza, viitorul domnitor al Principatelor române, Costache
Negri şi Alecu Russo10• G heorghe Sion, prezent şi el tot atunci la Braşov,
venise aici ceva mai înainte de Vasile Alecsandri11 •
Dintre revoluţionarii din Moldova, Iancu Alecsandri, fratele poetului,
Costache Negri şi Alecu Russo se întilniră in aprilie la Giurgiu, pe Dunăre,
cu Alexandru Ioan Cuza. Cei trei veneau de la Paris cu intenţia de a intra
în Moldova neobservaţi de oamenii lui Mihail Sturza, iar Alexandru Ioan
Cuza venea din ţară , după peripeţiile avute în urma arestării sale în noaptea
de 29 martie de către arnăuţii domnitorului şi transportării sale, apoi, la G alaţi,
de unde cu barca fu dus la Brăila, iar de aici urma să fie dus la Măcin şi pre
dat turcilor împreună cu ceilalţi, care avuseră aceeaşi soartă. La Brăila însă,
folosindu-se de o furtună iscată, ce î mpiedică bunul mers al bărcilor, în care
erau excortaţi exilaţii, şase dintre ei reuşiseră să fugă. Intre aceştia era şi
Alexandru Ioan Cuza, care avea o rană la picior şi din această cauză fu prins
de u n ofiţer din excortă. Folosind viclenia, Alexandru Ioan Cuza promise
ofiţerului, că il va conduce pînă la Locul unde erau ascunşi ceilalţi fugari.
Ofiţerul fu de acord, dar se desmetici abia, cind văzu, că exilatul îl duse la
clădirea consulatului englez, unde intră şi nu mai p utu fi reluat. De la Brăila,
după ce reuşi să-şi îngrijească rana de la picior, Cuza şi ceilalţi fugari, înar
maţi cu paşapoarte austriace, porniră in Transilvania pe la Braşov. La Giur
giu el se intilni cu cei trei revoluţionari moldoveni, sus amintiţi, care veneau
din Franţa, şi ho tărîră cu toţii să se indrepte către Braşov, unde ajunseră
peste citeva zile şi unde îl aflară şi pe Vasile Alecsandri12•
Nu ni s-au păstrat amintirile celor de mai sus in legătură cu Braşovul,
căci poate că nici n-au fost aşternute pe hirtie, in schimb Gheorghe Sion,
ajuns la Braşov în urma altor peripeţii, ne-a transmis impresiile sale in legă
tură cu acest oraş, aşezat pe latura sudică a unghiului, care îl formează
Carpaţii în aceste locuri.
• Const. C. G i u r e s c u şi Dinu C. G 1 u r e s c u, Istorta rom4nilor din cele mal 11echi
tfmpuri p!nă azi, pag. 615.
1 0 Marin M i h a 1 a c h e, Cuza Vodd, Editura tineretului, Bucureşti, 1967, pag. 21.
11 Gh. S i o n, op. cit., pag. 79.
u Marin M i h a 1 a c h e, op. cit., pag. 21.
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"Mărturisesc, că de cum am început să mă apropiu de Braşov", spune
el, "am rămas încîntat de curăţenia străzilor, de ordinea , ce vedeam domnind
în toate, de stilul îngrijit al construcţiilor şi de aerul de civilizaţie, ce părea
întipărit în tot, ce ni se înfăţişa înaintea ochilor"13•
După ce se întîlniră la Braşov, ceilalţi revoluţionari, între care şi Vasile
Alecsandri, discutară asupra măsurilor de luat, în legătură cu patria lor.
Şi pe Alecsandri ca şi pe ceilalţi revoluţionari i-a impresionat în Transil
vania atitudinea întregului popor, unit în revendicările sale în cursul mari1
adunări de la Blaj. Cu ţărănimea erau solidari şi intelectualii, indiferent,
dacă erau preoţi, muncitori, profesori, poeţi, învăţaţi. Prozatorul nostru,
Alecu Russo, prezent şi el pe "Cîmpia Libertăţii" , spune mai tîrziu : "Multă
mirare insufla pribegilor spectacolul frăţiei dintre surtuce şi sumane"14•
Revoluţionarii din Moldova participară cu tot sufletul alături de cei din
Transilvania Ia "Marea Adunare de Ia Blaj" , subscriind la toate revendicările
românilor din imperiul Habsburgic, mai ales la cel strigăt al întregii adunări :
"Vrem să ne unim cu ţara !" .
Datorită participării active Ia desfăşurarea evenimentelor politice din
Transilvania , Vasile Alecsandri şi ceilalţi revoluţionari îşi revizuiesc poziţia,
luată în "Memoriul", înaintat lui Mihail Sturza în Martie 1 848, în sensul
acordării unei atenţii mai mari problemei ţărăneşti. Ei prevăd acum în ,.Prin
ţipiile noastre pentru reformarea patriei" , act alcătuit la Braşov, "desfiin
ţarea iobăgiei fără despăgubire din partea ţăranilor iobagi" 16 •
In timpul cît a mai stat în Braşov, Vasile Alecsandri mai compune poe
ziile : "Că tre rQmâni" şi "Hora Ardealului" . Amîndouă se publică apoi în
"Foaie pentru minte, inimă şi li teratură" şi constituie, pe lîngă valoarea lor
literară, mărturi ale luptei pentru unire, preconizate de romînii din cele trei
Principate încă de pe atunci. Poezia " 1 5 Mai 1 848" , amintită mai sus precum
şi celelalte două : "Către români" şi "Hora Ardealului" , alcătuite acum, la
Braşov, în aceste momente de luptă hotărîtă pentru libertate şi unire cu fraţii
lor din celelalte două mari provincii româneşti, constituite nu numai pentru
românii transilYăneni, pentru care în primul rînd sînt scrise de bardul de la
Mirceşti, ci pentru toţi românii pagini din lupta dîrză, dusă de acest popor
pentru libertate şi independenţă. Aceste poezii vor rămîne mereu ca mărturii
ale unor simţă minte identice Ia românii din cele trei provincii româneşti
în anul revoluţionar 1 848, dar şi mai apoi, la 1 859, 1877 şi 1918.
"Hora Ardealului" este poezia, al cărei conţinut în parte este reluat de
Vasile Alecsandri în poezia "Hora Unirii" , alcătuită în preajma unirii Mol
dovei cu Ţara Românească din 1 859. Cind apare în "Foaia pentru minte,
inimă şi literatură" , poezia "Hora Ardealului" e semnată tot cu pseudonimul
"Un român" . Ea se încheie cu versurile :
,. Să-ntărim hora frăţiei
Pe pămîntul româniei" .

11 Gh. S i o n, op. cit., pag. 70.
1' Alecu R u s o, Scrieri (comentate de Petre V. Haneş), Editura Scrisul românesc, Craiova,
pag. 210
11 Gh. Cr. N i c o l e s c u , op. cit., pag. 193.
11 Ibidem, pag. 194.
.
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Prima strofă din "Hora Ardealului" ramme identică cu prima strofă
din "Hora Unirii" , alcătuită de Vasile Alecsandri in 1 857. Şi identice rămîn
in "Hora Unirii" şi cele două ultime versuri ale poeziei "Hora Ardealului" ,
publicată pe ultima pagină a "Foaiei pentru minte, inimă şi literatură" din
14 iunie 1 84817 .
Deoarece, intre timp, incepuse a se vorbi mai insistent despre revolu
ţionarii moldoveni, poposiţi la Braşov, pentru a evita un conflict cu orga
nele de siguranţă ale Austro-Ungariei aceştia se pregătiră să plece din Braşov18•
Apăruse în discuţii o ştire, care mai ales atrăgea atenţia asupra lor şi anume,
că aceştia intenţionau a năvăli în Moldova cu armate, formate de ei, din trei
direcţii : Ţ ara Românească, din Transilvania prin trecătoarea spre Moldova
şi din Bucovina. Deşi ştirea nu corespundea realităţii, ei trebuiră să ţină
cont de ea19•
Inainte de a pleca din Braşov despărţiţi în trei direcţii, revoluţionarii
alcătuiră împreună două documente de o deosebită importanţă20• Un docu
ment conţinea o proclamaţie, adresată populaţiei, cerîndu-i să reziste impo
triva lui Mihail Sturza. Proclamaţia este semnată de V. Alecsandri, C. Negri,
Al. I. Cuza şi Iancu Alecsandri. Al doilea document, rămas in manuscris
şi aflat pe urmă la Eftimie Murgu, este intitulat : "Prinţipiile noas tre pentru
reformarea patriei" . Printre alte cereri se solicită in acest act unirea Moldovei
şi Ţării Româneşti intr-un singur Stat neatirnat, românesc. Bănăţeanul
Eftimie M urgu era strins legat de moldoveni, căci funcţionă o perioadă de
timp ca profesor la Iaşi. Documentul e semnat de V. Alescandri, Costache
Negri, L. Rosetti, Gh. Cantacuzino, Manolache Costache , A. R usso, Gr.
Balş şi Gheorghe Sion.
Marea adunare de pe Cîmpia Libertăţii de lingă Blaj avusese loc, cere
rile românilor fuseseră puse deschis in faţa adunării şi votate de adunare,
in ea intrind reprezentanţi ai intregii populaţii româneşti din Transilvania,
dar lupta nu se sfîrşise. Punerea in practică a cererilor, votate in marea adu
nare de la Blaj, şi realizarea dorinţelor românilor transilvăneni cerură încă
multe jertfe mai apoi.
Prezenţa lui Vasile Alecsandri la Braşov , consemnată de documente
intre 25 aprilie şi 5 iunie 1 848 ca şi prezenţa celorlalţi revoluţionari din Mol
dova aici împreună cu participarea tuturor la Marea adunare de pe Cîmpia
Libertăţii ne arată cit de strînse erau legăturile românilor din Moldova şi
Transilvania in lupta lor pentru eliberarea naţională şi socială a intregului
popor român. Vasile Alecsandri activează pentru cauza românească la Braşov
ca şi la Iaşi sau Mirceşti. Prin prezenţa sa la Braşov ca şi prin poeziile, scoase
la lumină aici, la Braşov, nemuritorul poet şi patriot român, care a luptat
cu condeiul, pentru libertate dar şi cu fapta de dincolo de condei, contribuie
la unirea forţelor românilor moldoveni şi transilvăneni pentru obţinerea de
drepturi legitime şi pentru unirea lor politică.
17

1e

11
10

wFoaia pentru minte, inimă şi literaturA", nr. 24 din 14 iunie 1848.
G h. S i o n, op. cit., pag. 1 15.
Ibidem, pag. 114.
Gh. Cr. N i c o 1 e s c u, op. cit., pag. 191.
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Pentru că nu se poate intoarece acasă, la 5 iunie V. Alecsandri plecă
la Cernăuţ.i, unde il intilnim la 13 iunie împreună cu fratele său, Iancu şi cu
Costache Negri, luind parte la o şedinţă a grupului de revoluţionari moldo
veni, care se constituise aici21.
La Cernăuţi, Comitetul revoluţionar, care se constitui şi in care intrase
Alecsandri, C. Negri, Al. Cuza şi Zaharia Moldovan, porni o intensă acti
vitate în scopul îndeplinirii dezideratelor revoluţionare, care-i călăuzeau
pe moldoveni. Aici revoluţionarii lucrară cu mult mai metodic decit la Iaşi,
menţinînd legătura cu comitetul revoluţionar din Moldova, care fiinţa încă
la Iaşi şi din care făceau parte, intre alţii, Grigore Cuza, unchiul lui Al. 1.
Cuza, Al. Mavrocordat şi Gr. Ghica, viitorul domnitor. ln scopul cîştigării
sprijinului marilor puteri pentru cauza românilor, V. Alecsandri este trimis
de către Comitet in Franţa. Acelaşi lucru il făcură şi cei din Ţ ara Românească,
trimiţindu-1 pe Ion Ghica la Constantinopol, iar pe Al. Folescu şi pe I. Maio
rescu tot în Apusul Europei22•
Dacă prezenţa fizică a lui Vasile Alecsandri la Braşov a fost de scurtă
durată, prezenţa sa spirituală între braşoveni a rămas permanentă, iar apre
cierea operei sale de ori ce fel s-a făcu t cu multă căldură de către aceştia,
ca, de altfel , de intreaga Transilvanie.
In legătură cu aceasta, in activitatea componistică a lui Iacob 1. Mure
şianu , pe al căru i părinte îl cunoscuse Vasile Alecsandri la Braşov în 1 848,
găsim preluat conţinutul literar al piesei lui Vasile Alecsandri, intitulată
"Coana Chiriţa în provincie" şi constituind livretul suitei coregrafice a com
pozitorului, cu titlul "Mare bal la Bîrzoieni" .
Un alt braşovean care a îmbrăţişat cu multă căldură intreaga operă
literară a lui Vasile Alecsandri, a fost Andrei Bîrseanu, cunoscutul profesor,
literat şi membru al Academiei Române, care, încă de pe cînd era elev, în
drăgise poezia şi opera literară în proză a lui Vasile Alecsandri�. Primele sale
producţii literare în versuri sint mult influenţate de lirica lui Vasile Alecsandri.
Dragostea lui Andrei Birseanu pentru lirica lui Alecsandri era şi o conse
cinţă a intereseului, cu care profesorii lui Bîrseanu, Ion Lepădatu şi Ion
Popeea, ambii profesori de limba română ai elevului din Dîrstele Braşovului,
alcătuiau programele şezătorilor literare ale Sociatăţii literare a elevilor
liceului " Andrei Şaguna" din Braşov, u nde V. Alecsandri era mereu prezent
cu părţi din opera sa literară. Această dragoste pentru opera lui· Vasile Alec
sandri o purtă în suflet Andrei Bîrseanu şi mai pe urmă24•
ln capitala imperiului austro-ungar, ca student, Andrei Birseanu a fost
o perioadă de timp preşedintele Secţiei literare a Societăţii studenţeşti " Ro
mânia J ună" . l n cadrul acestei societăţi Alecsandri a fost sărbătorit cu mult
fast la împlinirea vîrstei de 60 de ani în anul 1 881 . Pe lîngă telegrama de feli
citare şi un album, pe care studenţii, în tre care Andrei Bîrseanu şi Ion Panţu
din Braşov, Ion Paul din Banat ca şi mulţi alţii i le trimit lui Alecsandri,
ei organizează şi o frumoasă serbare, în cadrul căreia se recită multe din
•1

u

pag. 40.
11

Marin M i h a 1 a c h e, op. cit.,

pag. 23.
Ibidem, pag. 23 -24.
1. B r a z u, V. Alecsandri şi Andrei Blrseanu, In "Transilvania•, nr. 1 martie, 1941,

M Ibidem, pag. 45.
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poeziile sărbătoritului. Ion Panţu şi Ion Paul vorbesc in cadrul serbării des
pre opera literară a lui Alecsandri, iar Andrei Birseanu prezintă biografia
scriitorului intr-o amplă expunere, care, din dragostea mare a acestuia pen
tru opera literară a lui Vasile Alecsandri, se incheie cu cuvintele: ., Alecsandri
face parte dintre cei mai mari poeţi ai lumii" 26•
Dedicaţiei din albumul trimis de studenţii de la "România Jună" , in
care, printre altele, se spune : "Glorie ţie, poete, glorie şi ani mulţi, ţie, care
ins uşi eşti gloria neamului românesc" , Alecsandri ii răspunde : ., Inainte, ina
inte, junime română ! Fie ca ultimii paşi, ce-mi rămîn de făcut, să fie înto
vărăşiţi şi susţinuţi de răsunetul faptelor tale triumfale 1"28•
In anul 1890, la moartea lui Vasile Alecsandri, intreaga Românie simţi
durerea pierderii unuia dintre cei mai vrednici fii ai săi. Dincoace de munţi
in Transilvania, la Braşov, după comemorarea oficiată la biserica Sf. Nico
lae din Şcheii Braşovului, fură relevate meritele lui Vasile Alecsandri ca
poet şi ca luptător pentru eliberarea naţională şi socială a românilor. In
sala festivă a liceului "Andrei Şaguna" , Andrei Bîrseanu in faţa elevilor,
a profesorilor şi a u nora dintre părinţii elevilor prezintă pe larg viaţa şi opera
dispărutului odată cu omagiile, aduse acestuia elogii pentru munca depusă
pe tărîm literar cit şi pe teren social. Incheind, Andrei Birseanu adause :
.,Alecsandri a fost român in simţirile sale, român in faptele sale şi acelaşi
român in scrierile sale"27.
Festivităţi de comemorare a vieţii şi operei lui Vasile Alecsandri se
făcură in Transilvania cu ocazia morţii sale nu numai la Braşov, ci şi la Sibiu
şi in alte părţi, Alecsandri fiind .,poet al tuturor românilor, nu numai al ro
mânilor moldoveni" .
Popularitatea lui Vasile Alescandri intre braşoveni se menţinu şi după
moartea sa. In sălile de spectacole ale oraşului cit şi in cele improvizate sau
existente in comunele din judeţ atit poeziile cît şi piesele sale de teatru au fost
mereu prezente în programele serbărilor organizate cu diferite ocazii.
In lupta lui dîrză şi in patriotismul său luminat, Vasile Alecsandri a
sprijinit din toate puterile cu graiul şi cu condeiul lupta tuturor românilor
din cele teri mari provincii româneşti. Noi cei de astăzi, urmaşi ai celor, care
luptau la 1 848 pentru dreptate şi eliberare socială şi naţională, vom păstra
mereu in inimi recunoştinţa pentru dragostea şi avintul cu care Vasile Alec
sandri a îmbrăţişat această cauză, care era a întregului popor român.

•

M

pag. 77.
17

Ibidem, pag. 48.
,.Anuarul Glmnazlului mare pubUcu romAnu diD Braşovu", pe anul şcolar 1890/18111 ,

Ion B r a z u,

op.

cit., pag. fiO.
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( resume)
Apres l'echec de la revolution de mois de mars 1 848 de Moldavie, Vasile
Alecsandri part secretement de Iaşi vers les Monts de 1 ' Allemand et passe
la frontiere en Transylvanie le 16 avril, en arrivant le 25 avril a Braşov. Ici
il vient en relation avec les revolutionnaires brachoviens : Gheorghe Bariţiu,
Andrei Mureşianu, Iacob Mureşianu, Scurtu et Gheorghe Nica, qui il ren
contre souvent dans la "Cassine" .
Il soutienne les revendications des Roumains de Transylvanie, qui
avaient convoque la grande assemblee de Blaj pour le 3/ 1 5 mai 1 848. Â cet effet
il participe a cette grande assemblee ensemble avec des autres revolution
naires de Moldavie.
Combien de temps se trouve- t-il a Braşov , Alecsandri p ublic dans les
periodiques : "La Gazette de la Transylvanie" et "La feuille pour la sagesse,
le coeur et la litterature" , plusieurs oeuvres, les u nes politiques, les autres
litteraires. Particulierment importantes etaient les poesies : " Aux Roumains" ,
" 1 5 Mai 1 848" et "La ronde paysanne de la Transylvanie" . Aussi dans ce temps
la, Vasile Alecsandri publie une brochure sous le titre : " A u nom de la
Moldavie, de la bonte et du Dieu" . Apres cela avec les autres revolutionnaires,
ven us de Moldavie , il imprime une proclamalion, adressee de la Moldavie,
en demandant au peuple de lutter contre l\Iihail Sturza. Une au lre oeuvre
elaboree maintenant est "N os principes pour la reforme de la patrie" .
Parce que les autorites locales ont commence a poursuivre de pres l'ac
tivite des revolutionnairs, Alecsandri qui tte la viile de Braşov a 5 juin ,
partant en Boucovine, ou est-il mentionne le 1 3 juin 1 848.
Mais Alecsandri este aussi present a Braşov avec ses oeuvres et sa perso
nalite encore apres ce temps. A l'age de soixante ans est-il fete par Andrei
Birseanu et par d'autres etudiants brachoviens, membres de la societe
"Jeune Roumaine" de Vienne. An 1 890 il est commemore a Braşov â l'occasion
de sa morte. Apres cela, son oeuvre est souvent present dans les festivites
occasionnelles de la region de Braşov jusque aux nos jours.
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(Din cronica luptei pentru unirea Moldoni cu Muntenia)
de

MIRCEA MUŞAT

Continuare firească a luptelor sociale şi naţionale duse de poporul român
de-a lungul zbuciumatei şi dramaticei sale istorii, expresie a cerinţelor obiec
tive, fundamentale de dezvoltare a societăţii noastre, a aspiraţiilor şi năzu
inţelor seculare de progres, unitate şi independenţă naţională, nutrite şi
dospite în cele mai de jos straturi ale societăţii, Revoluţia română de la 1 848
avea să fie înfrîntă datori tă împotrivirii înverşunate a forţelor reacţionare,
retrograde interne, sprijinite din plin prin intervenţia brutală a imperiului
otoman, ţarist, şi habsburgic, profund ostile tendinţei de emancipare a popo
rului român, eliberării sale naţionale şi sociale, unirii lui într-un singur stat .
., Dar - aşa cum sublinia tovarăşul Nicolae Ceauşescu - înfrîngerea revo
luţiei de la 1 848 a frînat evoluţia socială a României, a amînat curst:l eveni
mentelor, dar n-a putu t impiedica idl'alurile de libertate, progres social şi
o viaţă mai bună . . . HeYoluţia începu tă în 1 818 a continuat să se desfăşoare
sub diferi t e forme, găsindu-şi expresia în realizarea unirii principatelor, în
înfăptuirea reformelor sociale ultt>rioare, in toale transformările şi mişcă
rile revoluţ.i onare care au aYut loc in ţările româneşti, apoi în România, pînă
la revoluţia socialistă".
Revoluţia română de la 1848 fusese înăbuşită in singe. Fruntaşii ei au
fost nevoiţi să ia drumul greu al exilului. Boierimea conservatoare, cu spri
jinul reacţiunii internaţionale îşi reinstala dominaţia. Imperiul ţarist - în
calitate de ., protector" - şi Imperiul otoman - in calitate de suzeran - se
grăbiră să încheie, la 1 9 aprilie - 1 mai 1 849, Convenţia de la Balta-Liman,
prin care-şi legiferau .,pînă la consolidarea liniştci interne" dreptul de a ocupa
cu trupe Moldova şi Muntenia. Domnii celor două ţ.ări române - consi
deraţi ca înalţi funcţionari ai Imperiului otoman - nu mai erau aleşi pe
viaţă, ci numiţi direct de sultan, pe termen de 7 ani. Adunările obşteşti
ordinare se suspendau, rămînînd a fi înlocuite cu Consilii sau Divanuri ad-hoc
in care să intre .,boierii cei mai de frunte ai ţării" . Se prevedea, de asemenea,
înfiinţarea unor Comisii speciale însărcinate cu revizuirea Regulamentului
.
Organic şi indica rea modificărilor celor mai .,potrivite" pentru .,îmbună
tăţirea pe care o cere situaţia actuală a Principatelor şi abuzurile adminis
trative ce s-au produs . . . " . Pe timpul cit avea să dureze ocupaţia turco
ţaristă, cele două imperii continuau a avea in principate cite un comisar
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extraordinar, însărcinat a "urmări mersul lucrărilor şi politica domnilor" .
ln baza aceleiaşi Convenţii au fost numiţi domni pe şapte ani : Barbu Ştir
bey in Muntenia şi Grigore Al. Ghica in Moldova.
Administraţia acestor domnitori, îngrădită - atit prin rolul atribuit
boierimii conservatoare cit şi prin controlul exercitat de reprezentanţii civili
şi militari ai celor două imperii - se remarcă totuşi printr-o serie de măsuri
care incercau să amelioreze in parte, unele din cauzele care au generat marea
ridicare la luptă din anul 1 848. Sesizînd acest fapt, N. Bălcescu scria în 1 850 :
" Revoluţia era atît de îndreptăţită de relele care o precedaseră, încît şi cele
două Puteri îşi luaseră de comun acord angajamentul solemn de a reforma
acest monstruos Regulament care strivea de optsprezece ani de zile Prin
cipa tele" .
Dar, perioada de relativă 3calmie care a urmat , mai ales din aprilie
185 1
după evacuarea trupelor de ocupaţie - , nu a durat nici doi ani
încheiaţi . In vara anului 1 853, liniştea care părea că se instalează în E uropa,
după anii furtunoşi ai revoluţiei, este întreruptă de conflictul pentru riva
lităţi economice şi politice, pentru anexiuni şi expansiuni teritoriale şi comer
ciale în Orient şi în sud-estul european. Pe bună dreptate K. Marx scria in
aprilie 1 853 : " Ori de cîte ori uraganul revoluţionar se linişteşte pentru moment,
se impune inevitabil din nou pe tapet una şi aceeaşi chestiune : eterna "pro
blemă orientală" .
Izbucnit între Rusia şi Turcia , ca urmare a refuzului celei din urmă de
a accepta cererea Rusiei cu privire la .. protectoratul asupra creştinilor orto
docşi" , conflictul militar dintre Rusia şi Turcia, intrat în istorie sub denu
mirea de "Războiul Crimcii" a antrenat în vîrtejul său Anglia, şi Sardinia
de partea Turciei şi menţineren, pentru moment, a Austriei şi Prusiei in neu
tralitate.
Pentru a constrînge Turcia să dea satisfacţie cererii amintite, la 21 iunie
1 853, fără nici o declaraţie de război, armatele ţariste trec Prutul şi ocupă
Moldova şi Muntenia. La 30 august sultanul ordonă domnilor români, Barbu
Ştirbey şi Grigore A. Ghica, să " părăsească Scaunele în trucît nu s-ar face
ca funcţionarii Porţii să stea în nişte ţări ocupate de duşmani . . . " . Siliţi să se
pronunţe pentru politica ţaristă sau o tomană, domnii români - numiţi in
mai 1 849 cu acordul celor două imperii - au ales o altă soluţie, plecind la
Viena, deoarece considerau Austria ca fiind neutră în acest război.
ln noua situaţie creată , Imperiul habsburgic îşi pune in practică poli
tica duplicitară considerînd că a sosit momentul pentru a ocupa ea Moldova
şi Muntenia, aşa cum procedase în secolele anterioare cu Transilvania, Bana
tul şi Bucovina . Astfel, după o serie de manevre şi avertismente date Rusiei,
prin care-i cerea să-şi retragă armatele din cele două ţări româneşti, Curtea
de la Viena reuşeşte in iunie 1 854 să incheie o conven �ie cu Poarta otomană,
prin care se obliga să contribuie la evacuarea trupelor ţariste din cele două
ţări româneşti prin toate mijloacele ce-i stăteau la dispoziţie - de la nego
cieri amicale pînă la intervenţia armată - şi să "restabilească in Principate
administraţia şi starea de lucruri legale aşa cum rezultau ele din privilegiile
asigurate de Poartă" .
In faţa presiunilor habsburgice cit şi datorită faptului că operaţiunile
militare se mutaseră in Crimeea, Rusia este nevoită să-şi retragă trupele
-
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din ţările române, operaţie încheiată în iulie 1 854. Locul lor este luat de tru
pele de ocupaţie habsburgice care ad uceau cu ele şi pe domnitorii Ştirbey
şi Ghica. Prin aceasta, Curtea de la Viena demonstra că " ordinea legală"
pe care încerca s-o restatornicească în Principalele române era cea impusă
în 1 849 prin Convenţia ruso-turcă de la Balta-Liman.
Stabiliţi în ţările române, habsburgii au început imediat să lucreze
după lozinca primită de la Viena : " Atenţia funcţionarilor împărăteşti în
timpul ocupaţiei trebuie să fie de la început astfel îndreptată, încît intere
sele naţionale şi economice ale Austriei să se contopească cu cele ale Prin
cipatelor" . Şi într-adevăr, pentru " contopirea acestor interese" habsburgii
şi-au inaugurat ocupaţia prin abuzuri şi imixtiuni directe in politica internă
şi externă a ţărilor române, prin măsuri abuzive îndreptate în primul rînd
impotriva elementelor revoluţionare. Alarmată de curentul spre unire ce se
accentua în toate proviinciile româneşti, Curtea de la Viena transmitea
şefilor militari din Muntenia şi Moldova ordinul de a lua măsuri energice
pentru a " curăţa Principatele de toate elementele dubioase" .
Dorind să săvîrşească cit mai repede războiul, Puterile aliate Turciei
au adresat R usiei la 28 decembrie 1 854 u n memoriu de negocieri, prin care-i
prezentau unele condiţii pentru încheierea păcii. Pentru discutarea acestor
condiţii de pace după discuţii preliminare, s-a deschis la 1 5 martie 1 855
la Viena o conferinţă la care au luat parte : Anglia, Franţa, Austria, Rusia
şi Turcia.
După ce marile puteri au căzut de acord asupra garantării integrităţii
Imperiului otoman, considerată " o condiţie a echilibrului european" , au
trecut la discutarea situa ţiei Moldovei şi Munteniei care "atingea foarte de
aproape interesele obşteşti ale Europei" . Sfîrşitul "protectoratului rusesc"
şi inlocuirea lui cu "protectoratul colectiv" al puterilor europene participante
la Conferinţă, libertatea navigaţiei pe Dunăre ş.a. se situau in fruntea listei
problemelor ce urmau să fie discutate. Cum trecerea celor două ţări sub
protectoratul colectiv al puterilor europene impunea de la sine şi schimbarea
statutului lor de organizare internă, problema unirii Moldovei cu Muntenia
a devenit "o problemă europeană" , iar soluţionarea ei subordonată intere
selor economice şi politice ale marilor p uteri europene. Pe bună dreptate
K. Marx scria : "Ciocnirea de interese dintre marile puteri in această parte
a Europei a făcut ca nici una din ele să nu fie indiferentă faţă de problema
Unirii ţărilor române" . R ăzboiul Crimeii a constituit de fapt, punctul cul
minant al luptei duse in prima jumătate a secolului al XIX-lea de către
marile puteri pentru supremaţie în bazinul Mării Negre, pentru luarea in
stăpînire a Strimtorilor şi a gurilor D unării. Soarta ţărilor române intrase
in combinaţiile de culise ale " concertului european" , conturînd astfel ati
tudinea marilor puteri faţă de situaţia politica-administrativă a celor două
ţări române. T urcia, s-a pronunţat de la început impotriva Unirii celor două
ţări române. Pentru ea, Unirea insemna constituirea unui stat destul de
puternic care 11r fi dus in ultima instanţă la limitarea influenţei sale econo
mice şi politice, şi in acelaşi timp, ar fi constituit un pas hotărîtor spre dobîn
direa independenţei prin înlăturarea suzeranităţii ei. Pentru Austria, Unirea
însemna spulberarea aspiraţjilor ei anexioniste sau cel p uţin de infeudare
economică şi politică a celor două ţări. Totodată, făurirea statului român
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prin Unirea Moldovei cu Muntenia insemna recunoaşterea nucleului politic
naţional, centrul in jurul căruia urma să graviteze aspiraţiile de unire ale
românilor din toate provinciile româneşti aflate sub ocupaţie străină. Anglia,
interesată in menţinerea Imperiului otoman care se afla Ia remorca intere
selor ei economice şi politice, motiva că momentul unirii celor două ţări
.,este încă inoportun". Rusia - urmărind dezmembrarea Imperiului otoman
şi înlăturarea influenţei habsburgice din ţările române ca şi din Peninsula
Balcanică, se pronunţa in favoarea cauzei româneşti. Chiar din timpul ocu
paţiei ţărilor române, Rusia lansase formula Unirii Principatelor şi indepen
denţa lor sub un prinţ de familie rusă. Franţa, sprijinea unirea deoarece
socotea că un stat român · unit, Ia Dunărea de jos, va fi un punct de sprijin
al influenţei politice şi al expansiunii economice franceze în sud-estul euro
pean. ln acelaşi timp, referindu-se la scopurile politice urmărite de Napo
leon al I I I-lea, K. Marx arăta că .,in forul său interior Bonaparte nutreşte
speranţa că va pune, cu ajutorul Rusiei, un Bonaparte pe simulacrul de
tron al unei Românii improvizate cu ajutorul protocoalelor diplomatice" .
Cînd se trecu la discutarea celorlalte condiţii de pace, pe care trebuia
să le accepte Rusia , aceasta refuză , şi Conferinţa îşi intrerupse lucrările fără
nici un rezultat. lnsemnătatea pe care a avut-o pentru ţările române această
conferinţă constă în aceea că ea a luat pentru prima dată în discuţie problema
unirii Moldovei cu Muntenia, conturînd, în acelaşi timp, şi poziţia marilor
Puteri faţă de acest act istoric.
Pe bună dreptate istoricul T.W. Riker arăt a că ., Războiul Crimeii a
făcut din cauza Moldo-Muntenilor o problemă europeană" .
De la Viena, Conferinţa şi-a mutat lucrările la Constantinopole, în ianu
arie 1856, " unde - aşa cum spune N. Iorga - trebuia să se discute intr-o
atmosferă turcească soarta poporului nostru" . Aşa se face că la această Con
ferinţă, ideea unirii celor două ţări nu mai apare deloc in discuţia delegaţilor,
"pentru a nu jigni ţara-gazdă" . In schimb, Conferinţa adoptă o serie de măsuri
care intreceau aproape aşteptările Turciei. Protocolul din 1 1 ianuarie pre
vedea : " Valahia şi Moldova ale căror teritorii fac parte întregitoare din împă
răţia otomană, vor păstra ca şi în trecut o cîrmuire separată şi neatirnată,
domnii vor fi numiţi de Poartă ; Principatele vor fi reprezentate în relaţiile
cu ţ.ările străine de către agenţii sultanului, iar tratatele încheiate de Turcia
sint valabile şi pentru cele două ţări" .
Dar, aceste hotărîri conservatoare stabilite la Constantinopole, impo
triva voinţei poporului român, erau depăşite de evenimente şi nu puteau
dăinui.
Spiritul reformator al anului revoluţionar 1 848 ţinea trează conştiinţa
maselor populare româneşti. Lupta pentru Unire, pentru înfăptuirea statului
naţional român reprezenta, in acelaşi timp, lupta pentru eliberare socială
şi politică, pentru o ţară democratică nouă, cu administraţie şi legi noi, refor
matoare. Legăturile dintre fruntaşii revoluţiei române de la 1 848 exilaţi
in principalele capitale europene şi cei din ţară se inteţesc. U nirea Moldovei
cu Muntenia unea într-un torent toată conştiinţa şi forţa unui popor hotărît
să-şi făurească alt destin. Numeroase gazete unioniste ca : "Zimbrul" , "Steaua
Dunării" , revista "România literară" ş.a. fac mare o agitaţie în favoarea uni
rii. Coloanele presei apusene sînt pline de articole prin care se explică opiniei
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publice progresiste dorinţele românilor şi scopul luptei lor. Hotărîrile potriv
nice Unirii elaborate la Constantinopole a u determinat proteste şi frămîntări
in toate straturile societăţii româneşti. Zeci şi zeci de memorii, adrese şi
petiţii - semnate sau anonime - curgeau către cabinetele din Londra,
Paris, Petersburg, Viena sau Constantinopole, sau către reprezentanţi ai
opiniei publice progresiste sprijinitori ai cauzei româneşti. Numeroase comi
tete unioniste organizează masele de la oraşe şi sate in lupta pentru cauza
Unirii.
In a ce astă atmosferă şi-a deschis lucrările, Ia 28 februarie 1 856, Congresul
de la Paris avind ca scop principal incheierea păcii şi stabilirea "echilibrului
european" zdruncinat in urma Războiului Crimeii. Pe lîngă reprezentanţii
celor cinci puteri - Turcia, Austria, Franţa, Anglia şi Rusia - au parti
cipat şi re prezentanţii Sardiniei şi Prusiei.
Delegaţii marilor puteri participante Ia Congres, deşi cunoşteau dorinţa
unanimă de Unire a poporului român, s-au pronunţat pentru aceasta sau
impotriva ei, în măsura in care constituirea statului unitar român satisfăcea
sau impiedica interesele economice şi politice ale ţării lor.
Problema Unirii celor două ţări române a fost ridicată de Franţa în şedinţa
din 8 martie , cînd chestiunea Principatelor s-a aflat pe ordinea de zi. Deschi
zind dezbaterile asupra acestei probleme, Walewski - ministrul de externe
francez şi preşedintele Congresului - a spus : ., Inainte de a se atinge ches
tiunea nouei organizări a Principatelor, este de cercetat dacă ele trebuie a
mai trăi sub o organizare separată şi dacă nu ar fi in interesul atît al aces
tor ţări, cit şi al Europei , ca ele să fie întrunite într-un singur stat" . Pe ace
aş pozi ţie s-a situat şi reprezentantul delegaţiei ruse, Orlov. Delcgatul
Angliei, Claredon - se pare sub influenţa lui Napoleon al I I I-lea, cu care
avusese mai înainte o convorbire - sprijină şi el propunerea lui Walewski,
afirmînd că "dorinţele poporului trebuiesc luate în seamă" . Reprezentantul
Austriei, Buol, care credea că a găsit în această frază puntea de salvare ca
problema Unirii să fie amînată de Congres, răspunde imediat că : "nu se poate
lua vreo hotărîre, fără a se consulta mai întîi dorinţele poporului" . Repre
zentantul T urciei, Ali-Paşa, care se considera cel mai cunoscător în această
problemă ,nu pierdu ocazia să arate că despărţirea acestor două ţări datează
din cele mai vechi timpuri şi este urmarea firească a moravurilor şi obiceiurilor lor" ,
că "tulburările ce au domnit în Principate erau de dată recentă şi că nu pot
fi atribuite stării de separaţiune a celor două ţări". Cu alte cuvinte, el caută
să arate că Congresul pierde timpul cu discutarea unirii celor do u ă ţări,
deoarece înseşi ele nu doresc acest lucru.
Aşa se ivi la Congres ideea convocării u n ui plebiscit care să consulte
dorinţele românilor. Astfel "Austria şi T urcia - cum spune Riker - îşi
frinează armele în p ropriile lor mîini" .
D upă lungi dezbateri, Congresul reuşi să semneze la 30 martie 1 856,
cu pana unui vultur im peri al, ,.Tratatul de pace".
•

In problema ţărilor române se stabilise următoarele:
Se des fiin ţe ază protectoratu l Rusiei, instituit în urma păcii de la Adrianopole ; p rincipatele sînt scoase de sub tutela Turciei şi puse sub garanţia
celor şapte Puteri ; sultanul în colaborare cu ambasadorii Puterilor se mnag;;;;;;o
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tare de la Constantinopole, va intocmi un firman electoral în baza căruia
să se convoace in ambele ţări, adunări care să reprezinte interesele tuturor
claselor ; o comisie specială de informare, compusă din reprezentanţii celor
şapte P uteri, se va întruni la Bucureşti şi va culege dorinţele poporului, asu
pra viitoarei organizări a Principatelor. Rezultatele vor fi trimise la Paris,
unde printr-o Convenţie se va stabili organizarea lor şi vor fi comunicate
românilor printr-un Hatişerif ; Tratatul mai prevedea că in cazul cînd liniştea
internă in Principate va fi ameninţată sau compromisă, Poarta nu putea
interveni cu trupe, fără aprobarea celorlalte Puteri.
Scoaterea ţărilor române de sub tutela Turciei şi punerea lor sub garan
ţia colectivă a celor şapte Puteri, era un pas spre unire. Se păstra suzera
nitatea Porţii, dar aşa cum spune istoricul german Haner, ., ce suveran poate
fi acela care nu are dreptul de a intra intr-o ţară ce şi-o pretinde a lui?"
Cum plebiscitul nu se putea ţine .,intr-o ţară năpădită de baionetele
străine" , congresul avu grijă să ia în discuţie şi retragerea trupelor austriece.
Intîmpinînd o puternică opoziţie din partea Austriei - care invoca motivul
retragerii mai întîi a trupelor ruseşti din sudul Basarabiei revenit Moldovei,
dezbaterile se încheiară cu o frază generală : ., Retragerea să se facă cît mai
curînd cu putinţă" .
In momentul cînd Congresul şi-a încheiat lucrările, nimeni nu bănuia
că vor exista atîtea greutăţi in aplicarea şi respectarea hotărîrilor lui. Lupta
pentru realizarea Unirii trecea în sarcina poporului român hotărît să înfrîngă
forţele retrograde interne şi dificultăţile externe.
In primăvara anului 1856, lupta pentru Unire intra într-o fază nouă,
răscolită acum şi de hotărîrea luată de Congresul de la Paris de a consulta
dorinţele românilor în privinţa viitoarei lor reorganizări. Mişcarea unionistă
a luat amploare mai ales in Moldova, unde avea şi sprijinul autorităţilor
in frunte cu domnitorul Grigorie Al. Ghica, care in ultimele luni de domnie
trecuse hotărît pe poziţii u nioniste.
Amploarea luptei pentru Unire, care cuprindea zi de zi masele cele mai
largi a determinat pe unioniştii din Iaşi să formeze la 25 mai 1 856 ., Asociaţia
Unirii" , alegind în aceeaşi zi un .,Comitet al Unirii" format din 39 de membri,
printre care se numărau patrioţii şi revoluţionarii români : M. Kogălniceanu,
Vasile Alecsandri, Costache Negri şi alţii. Numeroase ziare, reviste, bro
şuri, foi volante, memorii şi petiţii sprijineau activ cauza Unirii. In adunări
unioniste, judeţele trimit unul după altul către ., Comitetul Unirii" din Iaşi
adeziuni in sprijinul măreţei cauze a poporului român. Puternice legături
se realizează intre unioniştii din Moldova şi cei din Muntenia. Unirea deve
nise cauza vitală a poporului român.
Intensificarea luptei pentru unirea Moldovei cu Muntenia determină o
reacţie violentă din partea boierimii reacţionare antipatriotice, sprijinite
prin toate forţele de Austria şi Turcia. Lupta împotriva Unirii devenise mobi
lul acţiunii separatiştilor interni şi externi. Cum Unirea trebuia impiedicată
numai în una din cele două ţări, toate manevrele separatiştilor s-au îndreptat
spre Moldova, care era mai departe de sediul Comisiei Speciale de Informare
stabilită la Bucureşti, şi unde se găseau mai mulţi adepţi ai separatismului,
indeosebi în rîndul boierimii conservatoare, care-şi vedea ., ameninţată" prin
Unire puterea politică şi economică.
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Folosindu-se de "increderea" acordată de Congresul de la Paris, care
lăsase la "bunul simţ al Porţii schimbarea domnitorilor actuali" , Turcia,
constatînd că aceştia împiedică " libera rostire a dorinţelor ţării" luă hotă
rîrea înlocuirii lor. La 26 iunie 1 856, în urma unei depeşe telegrafice trimise
de Poartă, domnitorii Ghica şi Ştirbey au fost nevoiţi să părăsească scau
nele. In această situaţie, conform articolului 1 8 din Regulamentul Organic,
locul lor trebuia luat de o locotenenţă domnească formată din trei : preşe
dintele Divanului, logofătul dreptăţii şi ministrul treburilor dinlăuntru, care
erau în funcţie la plecarea ultimului domn. Aceştia nu aveau dreptul să acorde
titluri de nobleţă, să destituie funcţionari şi nici să numească dregători în
anumite funcţii decît ca suplinitori pînă la confirmarea lor de către viitorul
domn" . Profitînd de faptul că celelalte Puteri nu cunoşteau "prevederile"
Regulamentului Organic, Turcia şi A ustria au considerat momentul prielnic
pentru a numi în cele două ţări oameni fideli politicii separatiste, cu aju
torul cărora să înceapă lupta pentru distrugerea mişcării unioniste de masă
şi a partidului unionist. În acest scop au fost numiţi în grabă cîte un singur
caimacam în fiecare ţată : Te odor Balş în Moldova şi Alexandru Ghica în
Ţara Românească. Prin aceasta, şirul încălcărilor prevederilor Tratatului
de la Paris abia începea.
Numirea lui Teodor Balş a fost bine gîndită de cele două ţări potrivnice
Unirii. Balş era unul dintre cei mai mari boieri ai Moldovei şi deţinea şi func
ţia de şef al grupării reacţionare separatiste. Puţin inteligent, dornic să ajungă
domn, apărătorul fidel al separatismului, acesta era, în cîteva cuvinte, acela
care făcuse jafuri băneşti pe lîngă demnitarii turci, vrînd să fie sigur că ajunge
caimacam şi apoi domn al Moldovei. Acum el era chemat s ă-şi dea "examenul"
în faţa stăpînirii care-i pretindea un singur lucru : "împiedicarea unirii Mol
dovei cu Muntenia" .
La începutul căimăcămiei, Balş a căutat pentru moment să-şi camufleze
politica separatistă, lăsînd pentru un timp unioniştilor toată libertatea pe
care o primiseră de la domnitorul Ghica. Dar după puţină vreme, conside
rînd că .. puterea" îi este consolidată, caimacamul, la ordinele Austriei şi Tur
ciei, porneşte la luptă hotărît să înăbuşe treptat toate glasurile care cereau
Unirea. Astfel, în urma unui ordin primit de la Poartă, Balş dădu la 10 sep
tembrie 1 856, un decret pentru desfiinţarea libertăţii presei şi introducerea
cenzurii. Sub îndrumarea directă a generalului austriac Gablenz şi a consu
lului acestei ţări la laşi, Godl de Lonnay, Balş anulează concesiile făcute
de Ghica unei socieatăţi franceze de navigaţie, care deţinea monopolul pe
rîurile Prut şi Siret, cît şi proiectul de înfiinţare a unei bănci acordate Pru
siei. Prin aceasta el demonstra că serveşte cu zel interesele economiei şi poli
tice ale ţărilor care-I sprijineau.
Condus şi incurajat în permanenţă de Turcia şi Austria servind interesele
grupării conservatoare a marii boierimi, caimacamul a început acţiunea pentru
schimbarea tuturor funcţionarilor care sprijineau unirea şi inlocuirea lor
cu oameni cărora nu li se cerea altceva, ca de altfel şi lui, decît să lupte
şi să apere cauza separatistă. Arestările, schingiuirile, împotriva unioniş
tilor, se ţin lanţ şi toate ace�tea pentru a demonstra că Moldova nu doreşte
7 - CUMIDAVA
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unirea" . Cu fiecare zi se organizau mijloace tot mai violente impotriva unirii,
ajungindu-se pînă acolo incit se interzicea chiar şi îmbrăcarea costumelor
naţionale.
Pentru a-şi consolida poziţia, Balş hotărî să dizolve vechiul Divan jude 
cătoresc, in decembrie 1 856. Lista noului guvern separatist, proaustriac şi
proturc a fost întocmită de Balş cu concursul şi sub direcţia supraveghere
a consulului austriac. Ministru al finanţelor a fost numit Nicolae Vogoride,
ministru dinlăuntru Nicolae Cantacuzino, iar Nicolae Istrati - teoreticianul
separatismului, fu numit şef al Departamentului lucrărilor publice.
In aceste împrejurări, cind abuzurile, teroarea şi josniciile caimaca
mului Balş nu mai cunoşteau margini, unioniştii din ţară şi din afnră adre
sează zeci de petiţii şi memorii marilor Puterii in care cereau să se pună
capăt prigoanei din ţările române _şi să se respecte clauzele Tratatului de
la Paris.
La 1 3 ianuarie 1 857 , după lungi discuţii, Firmanul de convocare a Diva
nurilor Ad-hoc era intocmit, trupele austriece urmau să se retragă din ţările
române pînă la 30 martie acelaşi an, iar Comisia Specială de Informare era
aşteptată să sosească la Bucureşti. In aceste condiţ.ii, unioniştii din Moldova
s-au constituit, la incepu tul lui februarie 1 857 , in "Comitetul Electoral al
Unirii" , adoptind şi u n program de acţiune, afişînd in Yăzul tuturor dorinţele
poporului român din 1\loldova.
Gîndindu-se că a sosit momen tul să dea o nouă lovitură unioniştilor
prin desfiinţarea acestui Comi tet şi, în acelaşi timp, urmărind să cheme
trupele turceşti să ia locul celor austriece , Balş adresează Porţii o "plîngere"
in care declară că n u mai poate face faţă "singur tulburărilor interne pnr
vocate de unionişti" . In urma acestui fapt, situaţia se agrava şi mai mult,
Moldova găsindu-se din nou în faţa unei ocupaţii străine.
Dar la 1 martie 1 857, o moarte fulgerătoare puse capăt caimăcămiei
lui Teodor Balş, "acest bun şi harnic gospodar" cum il numea Poarta otomană.
Primăvara anului 1 857, părea că alungase norii negri ai furtunii dez
lănţuite de Balş. Moartea caimacamului, retragerea trupelor austriece,
redactarea firmanului, sosirea membrilor Comisiei Speciale de Informare
la Bucureşti, toate păreau că duc la o schimbare a situaţiei din Moldova.
Dispărînd astfel cel mai înverşunat duşman al unirii şi cea mai supusă
unealtă a T urciei şi Austriei, unioniştii din Moldova au inceput să ceară
p uterilor garante o căimăcămie de trei, aşa cum prevedea Regulamentul
Organic. " . . . Subscrişii cred că combinaţia cea mai fericită ar fi aceea a
unei căimăcămii in trei, numiţi ad-hoc şi luaţi în afară de Consiliul actual
căci altfel nu ar fi decit continuarea sistemului in contra căruia noi am for
mulat mai inainte plîngerile noastre . . . " . O căimăcămie de trei membri susţi
nea la inceput şi Consulul francez la Iaşi, Victor Place, care ii spunea lui
\Valewski : " Daţi-mi voie a persista in propunerea ce am prezentat mai îna
inte a unei căimăcămii de trei membri . . . Orice căimăcămie individuală are
de rezultat, mai mult sau mai p uţin, de a da naştere Ia speranţe de Hospo
darat şi este foarte greu pentru un om care are puterea să nu caute a realiza
speranţele sale" .
Dar Turcia şi Austria nici nu se gindeau la o căimăcămie de trei, ci sin
gura greutate pe care ele o intîmpinau pînă acum era aceea a alegerii" omului
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cel mai potrivit" dintre pretendenţii care " ciulise urechile încă odată cu
boala lui Balş" . Intr-adevăr, după moartea lui Balş, pretendenţii la căimă
cămie au inceput să roiască in jurul consulilor de la Iaşi, dar mai ales de
la Constantinopole, unde făceau promisiuni şi ofereau " daruri" . Printre aceştia,
se numără V. Ghica, Nicolae Istrati, Alexandru Moruzzi şi alţii, cunoscuţi
ca apărători ai cauzei separatiste. Referindu-se la aceasta, consulul Franţei
la laşi, Victor Place, raporta contelui Walewski : "De citeva zile asist aci
la un spectacol care mă scirbeşte. Boala caimacamului abea a luat o întor
sătură mai gravă şi candidaţii la succesiunea lui au şi inceput să se mişte.
După moartea caimacamului activitatea lor a devenit şi mai mare şi d upă
obiceiul ţării toţi au făcut uz de bani pentru a-şi sprijini candidatura. Unii
dintre ei au îndrăznit să vină şi la mine să ceară sprijin şi nu sînt în stare
să spun cite promisiuni şi jurăminte de imparţialitate mi-au făcut pentru
a obţine ajutorul meu" . Printre aceştia se număra şi viitorul caimacam Nico
lae Vogoride. Iată ce declara el lui Place : " Subsemnatul avînd încredere in
loialitatea Franţei şi în simpatia sa faţă de Principate, m-aş simţi fericit
de a avea sprijinul guvernului ei pentru a fi numit caimacam . . . Promit să
administrez cu cea mai mare nepărinire şi să nu stingheresc cu nimic, ale
gerile libere care se apropie" .
Turcia pentru ,care schimbarea cit mai deasă a puterii în Principate
era un izvor nesecat de venituri , hotărăşte totuşi la 7 martie 1 857 să pună
capăt acestui "spectacol" şi anu nţă " oficial" numirea lui Nicolae Vogoride
in funcţia de caimacam al Moldovei. " M. S. Sultanul a binevoit a vă numi
caimacam al Moldovei. Firmanul de numire vi se va remite ulterior de către
Domnul Fotiade personal" . Iată ce scria despre Vogoride la 1 4 martie ziarul
. ,Morning Post" ce apărea la Constantinopole : " . . . Prin averea şi influenţa
sa in ţară el poate fi considerat ca unul dintre viitorii candidaţi la domnia
Principatului Moldovean" .
Şi într-adevăr, Vogoride nu fusese ales întîmplător de Poartă să conducă
cauza separatistă în Moldova, tocmai în această perioadă.
Era fiul lui Ştefanache Vogoride, fanariot de origine bulgară recentă.
Fusese o vreme în serviciul lui Scarlat Vodă Calimachi, iar la 1 821 a fost
caimacam al Moldovei. Ulterior a ajuns capuchehaia Moldovei la Const anti
nopole, unde se bucura de mare influenţă, fiind denumit şi "Talleyra nd al
Turciei". Nicolae Vogoride, actual caimacam, fusese născut şi cresc ut în
Moldova, unde s-a şi căsătorit cu fata lui Costache Conachi, cea mai bogată
moştenitoare din Moldova, patroana şcolilor de fete din această ţară. Prin
această căsătorie, Vogoride şi-a mai adăugat şi numele de Conachi, de care
făcea mare caz, mai ales cind voia să-şi atingă scopurile sale, adică do mnia
Moldovei.
Iată cum ni-l prezintă pe Vogoride, un călător străin care a vizitat Mol
dova şi pe caimacam în acelaş timp : " Are 40 de ani, frumos, cu plete 1 ungi
negre şi foarte solemn. Deşi grec prin familia sa, e moldovean prin leagănul
său, prin căsătoria sa, prin întinsele-i moşii, francez prin studiile sale, euro
pean prin călătorii şi relaţii, om reprezentativ al unei epoci de tranziţie
cum e căimăcămia" . In timpul căimăcămiei lui Balş, Vogoride a o cupat
funcţia de ministru de finanţe, şi tot în acest timp a fost ridicat de T urcia
la rangul de Rutlei-Uilea primind şi dreptul de a purta uniformă de general
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de djvizie turc, adică de paşă. Conform cu demnitatea sa, el purta intotdea
una fesul roşu, semnul dregătorilor otomani. Inainte de a fi numit caimacam,
Vogoride cu Nicolae Istrate, fraţii Drăghici, Constantin Catargiu şi alţii,
făceau parte din clubul separatist prezidat de consulul austriac Godl.
Merită să ne oprim puţin şi asupra " relaţiilor europene" de care pomeneşte
călătorul amintit. Intr-adevăr, tatăl său locuia la Constantinopole, unde
cu toată virsta înaintată se mai bucura încă de mare prestigiu şi influenţă.
Joana, o soră a lui Vogoride era căsătorită cu Fotiade, care deţinea in acest
timp rolul de capuchehaie a Moldovei la Constantinopole. Alexandru Voga
ride, fratele său, era secretar al ambasadei otomane la Londra. Musurus
Paşa - cumnatul lui, era ambasador al Turciei la Londra. O altă soră a lui
Vogoride era căsătorită cu fostul domnitor Mihail Sturdza.
Aşadar, pentru activitatea lui de mai inainte, pentru toate relaţiile
lui, şi mai ales pentru lipsa-i de personalitate şi inteligenţă, Turcia şi Austria
îşi instalaseră această marionetă pe care trebuia să o manevreze din culisele
Constantinopolului şi ale Vienei impotriva cauzei năzuin ţei seculare a
românilor.
Imediat după numirea noului caimacam, se citesc in Bucureşti şi Iaşi
firmanele de convocare a Divanelor ad-hoc. La Iaşi, firmanul a fost citit
la 1 2 martie de către Cabli-Efendi, trimisul Porţii şi tradus în româneşte
de secretarul de stat Alexandru Sturdza. Iată ce " recomandă" printre altele
acest firman : " . . . Dînd acest firman, imperiul care statorniceşte dreptul
de alegeri, sînt încredinţat că românii se vor felicita de statornicile ingrijiri
ale înaltei Porţi şi vor da dovezi de recunoştinţă prin liniştea şi moderaţia
de care sint anima ţi" .
Era şi normal ca Poarta să nu ceară altceva românilor decit să fie "liniş
tiţi" şi să tolereze tot ceea ce avea să dezlănţuie Vogoride pentru a " p ăstra
prezentul şi a asigura viitorul" acestei ţări.
Sosit la Iaşi, Fotiade - cumnatul caimacamului - nu s-a sfiit să declare
deschis consulului Place : " Poarta nu vrea cu nici un preţ Unirea şi omul
pe care ea l-a numit caimacam nu-şi îndeplineşte datoria, dacă nu lucrează
pentru impiedicarea acestui act" . Aşadar, lui Vogoride nu-i rămînea decit
o singură alternativă - "lupta impotriva unirii" .
Trecind repede peste perioada de instalare, Vogoride " îşi desvălui pozi
ţia - cum zice Iorga - fără acele metode de dibăcie care-i intreceau inte
ligenţa" . El trebuia să urmeze cu fidelitate politica înaintaşului său Balş,
p olitică care se impunea cu şi mai multă " ardoare" in această perioadă cind
rostirea dorinţelor ţării se apropia cu fiecare zi. Astfel, cunoscind lucrurile
mai dinainte, Vogoride păstră intact intregul aparat de stat moştenit de
la Balş. O singură schimbare a făcut totuşi, dar şi aceasta in cadrul cabine
tului său, şi anume : a trecut pe Nicolae Cantacuzino de la ministerul dinlă
untru la Ministerul Justiţiei, iar pe Costin Catargiu de la Justiţie la Interne.
La această şedinţă secretă, la care au participat printre alţii Fotiade şi Godl,
Nicolae Cantacuzino fiind intrebat dacă-şi asumă răspunderea de a conduce
alegerile viitoare, " astfel incit să nu iasă in Divan decit separatiştii", acesta
a răspuns că va lucra astfel, dar că nu-şi poate lua această obligaţie". Costin
Catargiu, care era de faţă, s-a arătat dispus să-şi ia această răspundere şi
astfel a fost numit la resortul de Interne. A doua zi, intr-o ocazie solemnă,
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noul ministru de interne a declarat funcţionarilor săi : ., Voi sdrobi, voi sfă
rîma Partidul unionist, şi dacă un singur membru al lui va fi ales in Divan,
primesc să-mi tundeţi mustăţile" . Nu p utem şti cît de mult preţuia Catargiu
.,această podoabă" , adevărat este faptul că odată cu numirea lui, ofensiva
împotriva unioniştilor începe cu şi mai mare vigoare.
Inaugurînd .,noua" politică, guvernul lui Vogoride îşi asuma răspun
derea de a .,feri alegerile de orice inriuriri sau uneltiri care sint de fire a
aduce rătăcirea şi a ameninţa sinceritatea alegerilor" . In acest temei incepu
şirul ameninţărilor, arestărilor, ademenirilor, circularelor şi decretelor, toate
date in scopul ., apărării sincerităţii alegerilor şi a respectării Firmanului" .
Iată ce le comunica la 21 martie 1 857 Costin Catargiu, administratorilor
judeţelor:
pătruns de povăţuirile înaltului firman şi de afişul E . S. Prinţul
Caimacam , nu veţi îngădui nici un fel de necuviinţă, manifestaţii, agitaţii
sau înrîuriri unioniste în reşedinţe sau in cuprinsul ţinutului" .
Ţinta principală a separatiştilor devenise in această perioadă desfiin
ţarea tuturor comitetelor unioniste existente in ţinuturi şi întreruperea
oricăror legături cu Comitetul Unirii din laşi şi Bucureşti. Această operaţie
trebuia făcută înainte de a se începe întocmirea listelor electorale. Pe aceeaşi
linie, adresa secretarului de stat din 22 martie 1 857 către Departamentul
dinlăuntru glăsuia : ., Faţă de urmările unei partide din acest principat, care
şi-a însuşit dreptul de a se constitui formal în Comitete, a iscăli jurnale,
a publica programe şi proclamaţii li tografiindu-le, S.A. I. găseşte de cuvinţă
a da următoarea deslega re : Nişte asemenea Comitete neştiute de guvern
avînd ramificaţii în toate reşedinţele ţinutale, nu pot fi îngăduite, căci
pe cînd guvernul este mişcat de cea mai vie dorinţă să vadă la alegeri o com
pletă nepărtinin', aceasta aduce rătăcire şi ameninţă sinceritatea alegerilor" .
In această atmosferă de îngrădire a oricăror libertăţi, poporul român,
unioniştii din Moldova, trebuiau să aducă mai departe activitatea pen tru
înfăptuirea Unirii. Lupta devenea din zi in zi tot mai grea. Conducerea
destinelor ţării era încredinţată ·unor oameni care făceau totul pentru a mul
ţumi Poarta şi a-şi atinge scopurile lor personale . ., Alegerea lui Nicolae Vogo
ride, C. Catargiu, N. Cantacuzino ş.a. pentru a purta cruciada contra ideii
naţionale - spunea Victor Place - nu este nici fericită, nici onorabilă.
Niciodată aceşti oameni n-au provocat o reprobare mai generală intr-o ţară
unde sint cu toate acestea des tule motive ca oamenii să fie indulgenţi" .
Cu cît se apropia ziua întocmirii listelor electorale, cu atît prigoana
impotriva unioniştilor creştea. Persecuţiile, arestările, incep să fie la ordinea
zilei. Iată ce scria Comitetul Unirii din Birlad, Comitetului Central al Unirii
din Iaşi : ., In timpul adunării unul dintre neguţători, Ştefan Dobrovici, a
fost chemat afară prin oamenii poliţiei. Neieşind acela a fost pindit în calea
lui de poliţie, a fost dus la telegraf u nde era şi administratorul ţinutului şi
silit să arate pe toţi cei care au fost în adunare spre a fi arestaţi, precum
s-a şi făcut. Pe profesorul şcoalei publice, Popescu, pe motiv că a asistat
la adunare , I-au depărtat din postul său cu porunca departamentului cul
turii că nu-şi urmează datoria. Pe Tudor Alexe din sa tul Chilieni, admi
nistraţia a trimes pe însăşi maiorul de jandarmi, I-au ridicat şi I-au închis
la cazarmă. Sînt comisari in toate ocoalele care lucrează contra unirii" .
" · · ·
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Asemenea scrisori de protest la actele violente ale guvernului sosesc
din toate colţurile ţării. O scrisoare din D orohoi vorbea de scoaterea lui
Iancu Anastasie din postul de preşedinte al " Sfatului Municipal" pe motivul
că participase la adunări unioniste" .
Abuzurile separatiştilor aveau la bază declaraţia făcută de Costin Catar
giu, unioniştilor : " A m să vă satur de întruniri şi de asociaţii" . De fapt, dacă
Vogoride era întrebat de ce săvîrşeşte aceste fapte, răspunsul era acelaşi :
" pentru a apăra sinceritatea alegerilor" .
La sfîrşitul lunii martie 1 857, trebuia să se in ceapă intocmirea listelor
electorale in vederea ţinerii alegerilor şi convocării Divanurilor Ad-hoc.
Dar abia sosită la Bucureşti, Comisia Specială de Informare este nevoită
să-şi întrerupă lucrările, deoarece caimacamul din Muntenia, Alex. Ghica,
care voia şi el să amine alegerile, a cerut Comisiei unele lămuriri asupra
aplicării Firmanului, şi anume : trebuia să se dea tuturor preoţilor drepturi
electorale sau numai acelora care formau treapta cea mai înaltă în ierarhie
ortodoxă?" ; " cum aveau să fie stabilite diferite categorii de proprietari intr-o
ţară în care nu există statistici vrednice de încredere ?" ; "aveau deţinătorul
unei proprietăţi ipotecate drept de vot?" ş.a.
Primind aceste " nedumeriri" , Comisia care nu avea competirţa ·nece
sari\ spre a se pronunţa asupra lor, trebuia să le defere comisiei ambasadori
lor de la C onstantinopole. Pînă la primirea răspunsurilor ea fu nevoită să-şi
întrerupă activitatea.
Profitînd de acest fapt, Turcia şi Aus tria soco tesc că acum este momentul
prielnic pentru a termina cu alegerile din Moldova. Înţepat din toa te părţile,
Vogoride fu nevoit să declare că " nedumeririle ridicate de Ghica sînt vala
bile numai pentru Muntenia, iar în ceea ce priveşte Moldova, care are alt
specific de viaţă şi organizare nu întîmpină nici o greutate în buna desfăşu
rare a alegerilor" . Totul, cu cea mai mare grabă, pentru întocmirea listelor
electorale şi falsificarea alegerilor.
Dîndu-şi seama că victoria separatiştilor in alegeri nu se poate realiza
numai prin violenţă, se hotărî atragerea de partea lor a tuturor oamenilor
corupţi, compromişi, incapabili, cărora dîndu-le diferite funcţii şi titluri
li se cerea un singur lucru : să voteze împotriva unirii. Iată ce ne relatează
Victor Place despre aceste lucruri : "Aga Nicolae Burki, membru al Divan ului
de Apel s-a pomenit destituit şi inlocuit cu Pappofil, care sub guvernul G hica
a fost scos din serviciu pentru defraudări considerabile dovedite şi condam
nate într-un referat al Ministerului Justiţiei. Dl. Ştefan Silion, destituit şi
inlocuit de asemenea cu Dl. Dimitrie Burduja, omul de afaceri al Prinţului
Vogoride" . Caimacamul deschide porţile armatei pentru toţi acei ce simpa
tizau cu el dînd ranguri de ofiţeri la oameni care niciodată nu fuseseră în
armată . Numărul ofiţerilor creştea cu fiecare zi, ajungind ca la o armată
de 2 000 oameni să fie vreo 60 de colonei în afară de cei 30 care aşteptau să
fie numiţi. Printr-o scrisoare, Costin Catargiu anunţa astfel pe prefectul
de Putna : " Am vorbit cu E.S. Caimacamul in favoarea fiului D-tale Mitică
spre a fi înaintat la gradul de ofiţer. Deşi sînt încredinţat că nu face nimic
şi bate uliţele, dumitale însă nimic nu ţi se poate refuza" . Vogoride semnează
în grabă mii de decrete de boerie, - titluri şi numele răminind in alb. In
momentul alegerilor, prefecţii aveau dispoziţie să-i cheme pe alegători şi
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să le arate " ce oferă guvernul in schimbul unui simplu vot impotriva Unirii" .
In acelaşi timp, sperie pe ţărani că dacă vor vota pentru unire, "aceasta le
va duce fiii la lucrul şoselelor şi cetăţilor tocmai la C raiova" . Pe proprietari
ii speria cu împărţirea pămîntului, iar pe preoţi cu introducerea religiei cato
lice ca religie a statului. In acest scop au şi fost difuzate manifeste prin ţară
in care se cerea împărţirea pămîntului şi introducerea catolicismului, mani
feste pe care separatiştii din Moldova le atribuiau unioniştilor din Muntenia.
Prefecţii se intreceau in abuzuri şi ameninţări, căutînd să înşele şi să intimi
deze pe ţărani şi pe micii proprietari cu puterea lor administrativă. De fapt,
ei erau aceia care trebuiau să întocmească listele de alegători şi tot ei aveau
dreptul să le revizuiască, deci să-şi "indrepte "propria lor operă.
In aceste împrejurări grele pentru viitorul Moldovei şi al poporului
român membrii Comitetului Central Electoral din Iaşi intocmesc o petiţie
in care arată toate abuzurile săvîrşite de Vogoride şi pe care le prezentase
Comisiei Speciale de Informare de la Bucureşti.
Treziţi de ştirile ce veneau din Moldova, membrii Comisiei iau hotă
rîrea de a merge la Iaşi. Sosirea lor în capitala Moldovei a avut loc intre
1 8 - 2 1 aprilie 1 857. In timpul a cestei deplasări, comisarul Franţei, Tal
ley rand, călători în triumf de la Bucureşti şi pînă la Iaşi. La Bacău, " trăsura
a fost deshămată şi trasă de mulţimea care purta steaguri tricolore naţionale
ale unirii" . Tot astfel fură primiţi şi delegaţii ţărilor care sprijineau cauza
dreaptă a poporului român. In schimb , " delegatul Austriei - cum măr
turiseşte V. Place - a fost primit cu o răceală pe care cred că a simţit-o.
In locul populaţiei atît de numeroasă care de bunăvoie s-a dus întru întîm
pinarea celorlalţi comisari, şi pe care i-au aclamat cu atit entuziasm, el a
intilnit la barieră opt persoane" . Dar - "delegatul Austriei şi Tu rciei - după
cum bine spune Riker - au avut şi ei mulţumirea de a fi adus "incurajări'�
caimacamului Vogoride" .
La Iaşi, membrii Comisiei deşi constataseră măcar in parte abuzurile
săvîrşite de Vogoride, n-au putut interveni, deoarece Congresul de la Paris
dădea dreptul Comisiei doar la un rol de "supraveghere a bunei desfăşurări
a alegerilor" . Singurul rezultat practic şi imediat al comisarilor veniţi la
Iaşi putem spune, a fost înlăturarea din guvern a "sălbaticului apărător
al unei cauze pierdute" , Costin Catargiu. Iată ce-i scria V. Place contelui
Walewski despre această schimbare : .. Reprobarea generală a devenit atit
de mare şi ultimele lui măsuri purtau pecetea unei astfel de mari neruşinări
incit Turcia însăşi a recunoscut că avea intr-insul un prieten prea compromi
ţător" .
lnlăturarea lui Catargiu nu însemna decît un schimb de persoane. Locul
lui fu luat de logofătul Vasile Ghica, alt separatist declarat, acela care fusese
propus de austrieci să fie caimacam după moartea lui Balş. Vasile Ghica,
noul ministru de interne, nu aducea cu el decit mai multe forme de luptă
şi mai multă prudenţă , fiind astfel mult mai periculos decit înaintaşul său.
Aşadar, sosirea comisarilor la Iaşi nu schimbase nimic din atitudinea
caimacamului Vogoride şi a guvernului său. Aşa se face că la 23 aprilie
caimacamul repeta ordinul prin care declară orice manifestaţie pentru unire
ca o nelegiuire care trebuie să atragă după sine aplicarea legilor după gra
vitatea delictului" . Totul se desfăşura acum in cea mai mare grabă pentru
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a se termina cu alegerile din Moldova, pentru ca un vot potrivnic unirii
să vină din Iaşi şi să lovească cu toată tăria şi în votul ce se ştia bine că
nu poate fi împiedicat din partea Divan ului din Muntenia" . Iată ce-i comu
nica consulul austriac Godl lui Vogoride chiar în seara cînd membrii comisiei
speciale sosiseră la Iaşi : " Impuneţi-vă au toritatea şi nu pierdeţi nici o clipă,
totul să se desfăşoare energic şi repede" .
Vogoride, ca o marionetă dă fulgerător indicaţii prefec�ilor săi să întoc
mească listele de alegători. Secretarul de stat Paul Balş adresează la 4 mai
un ordin departamentului de interne prin care-i cerea : să se confişte şi să
se distrugă orice program sau proclamaţie care ar avea tendinţe unionis te
peste tot locul, unde s-ar găsi în ţară" . Mulţi fruntaşi ai Unirii sînt arestaţi.
Cînd consulul francez a cerut lămuriri asupra acestui lucru, Vogoride cu
ajutorul lui Godl, bineînţeles, a răspuns că : " Acestea sînt chestiuni de
ordinin tern" . De fapt, Godl era acela care conducea acum cauza separa
tistă. Iată ce mărturisea el, reprezentantului său Buol la Consstantinopole,
în legătură cu întocmirea listelor electorale : " Mă voi îngriji personal ca
toate numele care nu sînt întru totul " justificate" conform firmanului, să
f ie îndepărtate" .
Ar fi poate nedrept din partea noastră dacă i-am atribui lui Vogoride
prea multă iniţiativă asupra acţiunilor luate de el împotriva unirii. Cores--
p ondenţa secretă întreţinută de el în perioada 3 aprilie- 20 mai 1 857 , demons
trează clar cine conducea politica separatistă din Moldova. Cele 17 scrisori
ajunse în mîinile unioniştilor prin intermediul sorei lui Vogoride - se pare
in schimbul unei sume de bani - apreciată la 4 000 de galbeni - demons
trează elocvent cine se afla în spatele lui. Iată , de exemplu, ce-i scria cai
macamului Vogoride, fratele său Al. Vogoride, secretar al ambasadei oto
mane din Londra : "Mă grăbesc să-ţi spun că lordul Palmerston este cu to tul
contra unirii. După cum ţi-am mai spus este mare nevoie să-ţi dai din timp
toate silinţele ca Moldovenii să nu-şi exprime dorinţele pentru unire, pen tru
a te face vrednic de bunăvoin ţa înaltei Porţ.i şi de sprijinul Angliei şi Aus
triei, care şi ele sînt împotriva Unirii. Trebuie să lucrezi cu isteţime şi fineţe,
avînd faţă de Moldoveni o atitudine generoasă, faţă de boieri politicoasă,
şi loveşte in Unire. Trebuie să le spui că Unirea nimiceşte drepturile Moldo
vei şi nu poţi consimţi ca in timpul domniei tale să se întîmple asemenea
faptă" . In altă scrisoare, acelaşi demnitar il sfătuia : să urmezi orbeşte p e
consulul austriac, d e a r fi chiar m a i scirbos, ş i cu toate defectele sale. Trebuie
să te gîndeşti că acest om lucrează numai după instrucţiunile guvernului
său şi cînd va fi mulţumită Austria va fi mulţumită şi Turcia şi Anglia. Va
veni în curînd ziua cind te vei bucura şi tu de rodul muncii tale" . Pe aceeaşi
linie, Musurus-Paşa, ambasadorul Porţii la Londra scria lui Vogoride : "Eu
nu doresc nimic altceva decît aceea să urmaţi aceeaşi cale ca şi pînă acum
şi astfel numele vostru va deveni ilustru în Europa , iubit de Moldoveni, demn
de a fi rostit de generaţiile viitoare" , iar cumnatul său, Fotiade, Capuche
haia Moldovei la Constantinopol, ii scria in legătură cu pregătirea alegerilor :
"Mă mărginesc a-ţi atrage atenţia să acţioneazi energic asupra alegerilor
pe care trebuie să le grăbeşti cit se poate de m ulte căci totul depinde de
https://biblioteca-digitala.ro

SPRE ACTUL ENERGIC AL INTREGII NAŢIUNI ROMANE

95

rezultatul lor" . Asemenea scrisori primeşte Vogoride şi de la tatăl să1,1 cit
şi de la Stradford şi Prokesch - ambasadorii Angliei şi Austriei la Constan
tinopole.
Susţinut şi inconjurat din toate părţile, Vogoride îşi continua .,energic"
politica de falsificare a alegerilor in văzul membrilor Comisiei Speciale de
Informare, căreia Congresul îi atribuise doar rolul de spectator al abuzurilor
pe care le vedea, dar pe care nu era legal să le impiedice" . Toţi funcţionarii
statului, care manifestau cea mai mică simpatie faţă de Unire, sint schimbaţi
fără nici o teamă. Este suficient să arăEtm că din 1 07 membri cîţi formau
Divanul J udecătoresc înainte de Balş , rămaseră acum in funcţie numai
nouă. Sint semnificative in acest sens, cuvintele de protest adresate de unio
niştii din Moldova, Comisiei Speciale de Informare de Ia Bucureşti : .. C u m
poate cineva să-şi închipuie c ă u n Tratat care a costat atitea jertfe, atîta
singe şi atîta suferinţă, un Act care a fost dezbătut şi subscris de cele mai
mari puteri din lume, aşa de curind să fie sfărîmat in aplicarea sa şi redus
la o înşelătorie veterată. Cum să-şi închipuie cineva că un singur funcţionar
al Inaltei Porţi , un caimacam, ar ajunge fără frică de pedeapsă să-şi bată
joc de o ţară nenoroci tă" .
In faţa acestei situaţii, la 1 2 mai 1 857 , ambasadorul Franţei la Constan
tinopole, Thouvenel, ceru lui Resid-Paşa (Marele Vizir) să-i comunice lui
Vogoride că trebuie să suspende pregătirea alegerilor pînă ce Comisia va
da răspunş la "nedumeririle" lui Ghica. Neprimind răspuns, Thouvenel,
stărui din nou şi după multe tergiversări se hotărî să se ţină o conferinţă
la 30 mai. La această şedin ţă, după discuţii destul de furtunoase se hotărî
a se trimite telegrafic instrucţiuni lui Savfet - reprezentantul Turciei la
Bucureşti - , care să-i comunice la rindul său lui Vogoride să ţină seama
de răspunsurile lui Ghica" spre a fi aplicate cit mai exact cu putinţă in afară
de cazurile excep t ionale care ar fi particulare 'Moldovei" . In această formă ,
instrucţiunile nu prevedeau nimic care să-I împiedice pe Vogoride de a fi
el însuşi judecătorul a ceea ce era sau nu aplirabil în Moldova" . Aşadar,
caimacamul, îmbr[tcind şi "toga de judecător" îşi continua nestingherit acti
vitatea de falsificare a listelor electorale. Listele întocmite de către prefecţii
separatişti au fost trimise la Iaşi şi .. examinate derini liv" sub supravegherea
consulului austriac Godl. V.Place relatează aces l l ucru într-o scrisoare către
Walewski : "DJ. Godl a supraveghiat această lucrare pînă în ultimul moment,
mergind adeseori la tipografia statului în timpul cît se tipărcau listele şi
acolo încă a mai făcut ştersături" .
.. Operaţia" de intocmire a listelor electorale fiind gata, guvernul anunţă
la 1 1 iunie 1 857 publicarea lor "într-o ironică împrejurare - cum spune
Riker - cînd Savfet trimise vorbă lui Vogoride .. că nu va lipsi să-i aducă
la cunoştinţă hotărîrea Comisiei de la Constantinopole, stabilită la 30 mai" .
"Din 2 000 mari proprietari cîţi figurau în Moldova, numai 350 erau
trecuţi în listele întocmite. Din 20 000 proprietari mici, numai 2 264 au fost
incluşi în ele. Clasa profesiilor libere era reprezentată de 1 1 alegători, iar
cele 1 5 tîrguri, reşedinţe de ţinuturi erau reprezntate prin 1 788 de alegători,
cind chiar in tablele vistieriei figurau 1 2 000 de neguţători şi meşteşugari.
Fuseseră excluşi din liste chiar şi unioniştii de frunte, cum erau Panu, Mavro
gheni ş.a. Protestele unioniştilor erau respinse, deoarece judecarea acestora
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se făcea de o rganele ocirmuirii. Ele se respingeau fără să aibă nici un fel de
rezoluţie pentru a nu avea dovadă că au fost înaintate şi respinse . .. Dintre
toţi dregătorii - spune N. Iorga - numai Alexandru Cuza, in care Vogo
ride văzuse un prieten şi un sprijinitor, reprimindu-1 in miliţie ca subloco
tenent, pentru a-1 inainta in cîteva luni Ia gradul de maior şi aghiotant al
său şi dîndu-i Administraţia Covurluiului, demisionă ca protest contra lis
telor de alegători" .
Demisia răsunătoare a viitorului domn din funcţia de pircălab al Gala
ţilor in semn de protest impotriva samavolniciilor separatiste la care nu vroia
să fie asociat a produs mare vîlvă. Delegaţiile, protestele şi memoriile unio
niştilor către Comisia de la Bucureşti şi către ambasadorii de la Constan
tinopole se i ntensifică.
In ciuda persecuţiilor la care era supusă, mişcarea unionistă capătă
caracter de masă. Intreg poporul era angajat in lupta pentru unire şi indig
narea maselor era atît de mare faţă de samavolniciile guvernului, incit ţara
se afla pe punctul de a începe o mişcare violentă, lucru de care se temea
Place, care-i raporta lui Walewski : .. Pînă acum poporul s-a mulţumit in
căile legale, dar cred că a ajuns la ultimele margini ale răbdării şi dacă se
îngăduie a se face alegeri in condiţia de faţă, nu răspund de liniştea publică" .
Turcia abia aştepta acest lucru pentru a-şi întemeia cererea ei pe care o şi
trimisese Fra nţei şi Angliei .. că este necesar să se trimită trupe in Moldova,
deoarece agitaţiile care domnesc aici pot să provoace tulburări imediate" .
Neţinînd seama de nimic, Vogoride fixă data alegerilor pentru ziua
de 12 iulie 1 857. Se părea că Unirea este sacrificată, prin victoria cauzei
separatiste în ale gerile ..pregătite" cu atîta grijă.
In faţa abuzurilor şi josniciilor la care se dedau separatiştii în frunte
cu Vogoride, in faţa amestecului direct al Turciei şi Austriei, sprijinite puter
nic de Anglia , celelalte Puteri care sprijineau Unirea nu puteau să mai rămînă
pe poziţia de pînă acum. Si tuaţia la Bucureşti şi Constantinopole devenise
încorda tă.
La 25 iu nie, ambasadorii Franţei, Rusiei, Prusiei şi Sardiniei la Constan
tinopole adresară Porţii o notă identică, p rin care ii aduceau Ia cunoş tinţă
că .. nu pot lua legătura cu un Divan care nu exprimă adevăratele dorin ţe
şi trebuinte ale ţării". In faţa acestei situaţii, Turcia, zădărnicită , era gata
să cedeze şi să dea dispoziţie să se revizuiască listele electorale, dar incura
jată de Austria şi Anglia îşi revine şi ordonă lui Vogoride să prodeceze la
alegeri. Iată ce-i scria Stratford lui Vogoride : " Situaţia Principatelor Dună
rene este critică şi viitorul lor depinde de guvernele lor. Nu mă indoiesc de
situaţia cu care dumneavoastră o să justificaţi încrederea Inaltei Porţi.
Sint bucuros să întreţin cele mai bune legături cu D-voastră" . Stratford
trimite şi pe secretarul său Alison, ca însărcinat special la Iaşi, spre a se
interesa de listele electorale. După cîteva zile acesta comunică lui Strat
fard : ..Listele nu pot fi socotite cu totul lipsite de faţă sau blam, au fost
însă întocmite în mod legal şi corect" .
Evenimentele duceau din zi în zi Ia o agravare tot mai serioasă a relaţi
ilor dintre marile Puteri. Iată ce declara Claredonn - ministru de externe
al Angliei - la acuzaţia lui Walewski, care-I făcea vinovat de tot ceea ce
se intimpla în Moldova pe Stratford, reprezentantul acestei ţări la Constanhttps://biblioteca-digitala.ro
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tinopole : .. Nu sint informat prea bine de ce se întîmplă in Moldova, dar cred
că n-are rost ca pentru o provincie barbarii de la capătul E uropei, pacea in
lume să fie tulburată" . Oare chiar atit de nevinovat şi indiferent era guvernul
englez faţă de această .. provincie barbară" care s-a ridicat să tulbure pacea
lumii ? Adevărat este că lupta din interiorul ţării, ce se purta intre unionişti
şi separatişti, se reflecta acum, pe plan extern, in lupta aprigă dintre Marile
Puteri care-şi vedeau îndeplinite scopurile lor economice sau politice, spri
jinind cauza unionistă sau separatistă. Şi această luptă se mutase pentru
moment in culisele ambasadorilor de la Constantinopole.
La 7 iulie ambasadorii Franţei, R usiei, Prusiei şi Sardiniei cer Porţii
să dea răspunsuri clare Ia următoarele întrebări : Dacă interpretările Comi
siunii relative Ia Muntenia erau obligatorii şi pentru Moldova ? ; dacă cele
30 zile prevăzute de firman pentru examinarea listelor electorale, nu trebuiau
considerate după ce listele electorale ,·or fi fost rectificate ? ; dacă Vogoride
nu trebuie să suspende pregătirile electorale, pînă ce vor fi examinate aceste
întrebări? . Reprezentantul Turciei, Hesid-Paşa propune din nou o conferinţă
pentru a stabili aceste lucruri, dar acest răspuns fu respins categoric de cele
patru Puteri. Constrins, Sulta nul consimţi aminarea alegerilor cu încă 1 5
zile, timp i n care s ă se revizuiască listele, conform c u interpretările Conven
ţiei. Se părea că lucrurile merg către o înţelegere. Deşi, cind reprezentanţii
Angliei şi Austriei au auzit de această hotărîre a Sultanului, redactară in
grabă o notă de protest pri n care învin uiau Poarta că a luat hotărîri de una
singură .. călcînd în picioare prC \·ederile Tratatului de la Paris" şi mai mult,
se amesteca in treburile interne ale Moldovei" . Ei constring pe Sultan să
accepte amina rea ah•gerilor numai cu 8 zile . Sullanul este nevoit in ultimă
instanţă să accepte propunerea ca re-i venea din partea "prietenilor" şi care-i
era şi lui mult mai convena bilă, propunere pe care i-o comu nică şi lui Voga
ride, dar nu şi reprczentanţ.ilor celor patru Pu teri. Astfel că unele ţări ştiau
că alegerile sint aminate cu 15 zile, iar altele cu 8 zile.
Anglia, Austria şi Turcia cîştigaseră prima bătălie, deoarece alegerile din
Moldova, aminate numai cu 8 zile , inccpurft pe data de 19 iulie 1 857. Vic
toria separatiştilor in Moldova era inc,·itabilă. Ei nu prevăzuseră însă că
pe listele de alegători redactate cu atîta migală, se mai stercuraseră şi unio
nişti nedeclaraţi şi astfel marca majoritate a celor înscrişi pe liste se ab ţi
nură de la vot. Din cei 3 263 preoţi, rămaseră înscrişi pînă la urmă 1 93, din
tre care a u v otat 1 7. Din 3 000 mari propietari s-au înscris 465, dintre care
s-au prezentat la vor 207. La celelalte categorii de tîrgoveţi, meşteşugari,
orăşeni. etc. , numărul celor care s-au abţinut era şi mai mare.
Aşa gîndeau Turcia şi Austria să interpreteze hotărîrile Tratatului de
la Paris ca să arate .. adevăratele dorinţi ale românilor" .
Problema Unirii ajunsese atit de departe in relaţiile internaţionale,
incit nu se mai putea da inapoi fără o ştirbire a prestigiului celor patru Puteri
şi, in primul rind, al Franţei, care nu era dispusă să rămînă învinsă de diplo
maţia Angliei, Austriei şi Turciei. Puşi in faţa faptului implinit, cei patru
ambasadori cer Porţii la 29 iulie, printr-un ultimatum. să qnuleze alegerile
din Moldova. La acest ultimatum, Turcia răspunde că ea nu poate anula
alegerile , deoarece ea este doar o simplă cosemnatară a Tratatului de la
Paris. In schimb, ea poate doar ., amina convocarea Divanurilor ad-hoc,
https://biblioteca-digitala.ro

98

M. MUŞAT

pînă ce Puterile se vor intru ni din nou şi vor hotărî intreaga chestiune" .
Răspunsul dat de Turcia fu respins din nou de cei patru ambasadori şi intr-o
convorbire avută cu Sultanul, Thouvenel il făcu vinovat de tot ce se intim
plase, pe Resid-Paşa. Sultanul, crezind că poate linişti conflictul, hotărî
să-I înlocuiască pe Resid-Paşa din funcţia de Mare Vizir cu Mustafa-Paşa.
Noul guwrn turc, după multe dezbateri, propuse ca cei doi caimacami să
fie chemaţi la Constantinopole şi anchetaţi, iar rezultatele să fie discutate
intr-o conferinţă a ambasadorilor.
Văzînd că Turcia caută să tergiverseze lucrurile, dar in fond ea nu este
dispusă să anuleze alegerile pentru care depusese atîta " trudă" , cei patru
ambas1.dori declarară la 5 august 1857 rupte relaţiile cu Poarta otomană.
Europa se găsea astfel din nou în pragul unui război. " Dacă o chestiune ca
aceas ta - spunea Clarendon - ar fi să aprindă un război in lume, niciodată
istoria n-ar putea să cread:i intr-o cauză atit de neînsemnată pentru eveni
mente atit de mari" .
Reprezentan tul Franţei, Thouvenel, crezînd că ruperea relaţiilor ar fi
putut influenţa poli tica Turciei, hotărî să-i faci'! o vizită Sultanului pentru
a vedea care es le poziţia Porţii faţă de acest conflict declara l, dar neînceput.
laU1 ce relatează el despre aceas tă convorbire : " A m fost anunţat M.S. Sul
tanul care îndată ce m-a văz u t a venit spre mine cuprins de o mare emoţie.
Am luat cuvintul şi i-am zis : " Sire, de mai bine de o oră nu mai aveţi la Cons
tantinopole ambasadorul Franţei, am dorit însă să iau concediul meu de
Ia M.V. ca un simplu particular onorat de bunăvoinţa voastrl1" . Sultanul
a rămas împietrit dinaintea reali tăţii unui fapt desăvîrşit. Cu încetul a recă
pătat vocea şi după expresiuni foarte ahile pentru persoana mea el mi-a zis
cu durere : "sînt foarte nenoroci t de o asemenea întîmplare, de ruptura relaţi
ilor cu o Putere care a făcut totul pentru Imperiul meu şi pentru mine, sînt
nenorocit că acestea se petrec fiind Abdul Medgid sultan" . Aceste cuvinte
au făcut pentru mine lumină" , căci am văz u t că nu se mai poate remedia nimic.
Am răspuns : " Sire, nu \Teau s(t vă prelungesc o scenă care tulbură inima
M. Voastre" .
Aşadar, Turcia, Austria şi Anglia nu erau dispuse să anuleze alegerile
chiar cu riscul unui război. Dar războiul fu oprit de compromisul de la Osborne.
Napoleon al I I I-lea, văzînd că din cauza A ngliei nu poate infringe rezis
tenţa Turciei, se hotărî pentru un compromis cu Anglia . Înţelegerea a avu t
loc l a Osborne intre Napoleon a l I I I-lea ş i regina Victoria a Angliei, înso
ţită de lordul Palmerston.
După discuţiile purtate în lre 6 - 1 0 august 1 857 , s-a ajuns la u n com
promis prin care : Franţa renunţă la Unirea ţărilor române, mulţumindu-se
numai cu o unire vamală , militară şi judecătorească, iar Anglia făgăduieşte
in schimb să obţină de la Turcia anularea alegerilor. Astfel, Napoleon al
I I I-lea a obţinut anularea alegerilor sacrificind "fondul" , adevărata Unire
- cauza supremă a poporului român.
La 10 august, Walewski trimite următoarea telegramă lui Talleyrand
Ia Bucureşti : "Cred că anularea alegerilor va fi pronunţată la Constantino
pole. Se va incepe revizuirea listelor electorare se va termina in 15 zile . . .
Vrem pe cit e posibil a trece cu buretele peste trecut" . I n acelaşi timp, Musuhttps://biblioteca-digitala.ro

SPRE ACTUL ENERGIC AL INTREGII NAŢIUNI ROMANE

99

rus-Paşa trimitea şi el Porţii următoarea telegramă : .. Clarendon mi-a confir
mat că renunţarea Franţei la unirea Principatelor este completă şi mi-a
recomandat din nou să ţinem cel mai mare secret asupra acestui punct" .
Acest secret a fost intr-adevăr bine păstrat. Poporul nu ştia decit atit :
Puterile care-I susţin au repurtat victoria. Ordinul de anulare a alegerilor
falsificate trebuia să sosească din moment in moment. La 21 august, la două
săptămîni după înţelegerea de la Osborne, Ali-Paşa trimite Caimacamului
Moldovei următoarea telegramă : .. Inalta Poartă ,in baza înţelegerii stabi
lite cu cele şase Puteri semna tare ale Tratatului de la Paris, vă ordonă : Să
anulaţi alegerile ce s-au făcut în această provincie ; să revizuiţi listele elec
torale ; să procedaţi la noi alegeri după 1 5 zile de la primirea acestui ordin" .
A doua zi apare ordinul caimacamului Vogoride, adresat Consiliului
Administrativ Extraordinar, prin care anunţa anularea vechilor alegeri cu
rezultatele lor şi ţinerea unor noi alegeri peste 15 zile, accentuindu-se in mod
deosebit : "Să nu se impiedice în nici un chip libera consfătuire a alegerilor
ori de ce opinie ar fi. Orice amestec direct sau indirect al autorităţilor, va
fi considerat ca abuziv şi pedepsit. Autorităţile avind numai partea admi
nistrativă ; a priveghea ţinerea liniştei şi a bunei rinduieli in timpul alegeri
lor" . Referindu-se la această "nouă" atitudine a lui Vogoride, Riker spunea :
"Dacă-şi atrăsese neplăceri pentru că se folosise de situaţie ca să zădăr
nicească unirea, era acum gata a se arunca în tabăra opusă cu tot a tîta insu
fleţire, n umai să-şi mulţu mească in acest fel Suveranul şi să-şi scape poli
ticeşte pielea" .
Om fără personalitate, fără prea multă inteligenţă şi de stul de lacom, con
dus in toate acţiunile lui de agenţii politicii turceşti şi austriece, Vogoride
era capabil să slujească pe toţi care i-ar Ii asigurat domnia. Chiar şi in monen
tul de faţă, Vogoride slujea mai departe politica Turciei, politică care cores
pundea tot atit de bine cu a separatiştilor din Moldova. Atit ţările potriv
nice Unirii, cit şi separatiştii din Moldova nu renunţaseră la luptă dar îşi
dădeau seama că trebuie să sacrifice alegerile in schimbul asigurării că "ori
care va fi dorinţele Divanurilor, Unirea tot nu se va mai face" . Pentru a
ilustra mai bine acest fapt, este suficient să cităm o parte din telegrama
lui Musurus-Paşa trimisă Porţii : .. s-a convenit că oricare va fi opinia Diva
nurilor ad-hoc, Anglia şi Franţa in intrunirea Conferinţei de la Paris, vor
menţine suzeranitatea Porţii şi îşi vor da toate silinţele pentru a restatornici
in Prinicipate, o organizare care le va uni in ceea ce priveşte raporturile lor
militare, financiare şi juridice, însă sub guvernarea a doi hospodari separaţi.
Poarta va fi scăpată de toate incurcăturile momentului şi de celelalte cari
se vor fi ivit mai tirziu, ciştigind punctul principal : părăsirea definitivă a
Unirii" .
Deci anularea alegerilor din Moldova nu insemna pentru Turcia şi sepa
ratiştii de aici pierderea bătăliei, ci doar indeplinirea unui lucru formal pentru
a cîştiga "fondul" : asigurarea dată de Franţa şi celelalte Puteri că Unirea
nu se va mai face.
Dar "fondul" acestei probleme de care vorbeau ei nu se găsea pe plan
extern, acolo unde-I căutau, ci in interior, aici unde procesul de dezvoltare
a societăţii româneşti cerea cu necesitate infăptuirea Unirii, aspiraţie secu
Iară a poporului român.
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Cind se află de anularea alegerilor, lumea românească - cum spune
V. Place - fu in culmea fericirii. Noile alegeri care au inceput la 20 sep
tembrie 1857 s-au desfăşurat intr-un entuziasm general. O mare insufle
ţire domnea pretutindeni . .. Din 86 deputaţi aleşi, n umai 6 erau separatişti.
Nimeni nu bănuia că pînă la urmă toţi deputaţii, afară de doi (Alecu Balş
şi Episcopul Nectarie) aveau să sfîrşească votind pentru Unire" .
In această insufleţire generală îşi incep lucrările Divanurile ad-hoc,
care au fost după secole de mizerie, întiile adunări naţionale care sub ochii
Europei intregi au rostit cu vrednicie voinţa naţiunii române" .
La mijlocul lui octombrie 1 858, in baza hotărîrilor Convenţiei de la Paris,
Sultanul trimite un firman prin care pune capăt căimăcămiei de tristă amin
tire a lui N. Vogoride, înlocuind-o cu căimăcămia de trei. Cu aceasta se încheie
o etapă grea din lupta dusă de poporul român pentru înfăptuirea unităţii
şi independenţei sale naţionale.
Cu toate greutăţile ce au urmat, cu toată opoziţia forţelor reacţionare,
antipatriotice interne şi externe, poporul român a reuşit, la 24 ianuarie 1859,
la numai 1 1 ani după revoluţia de la 1 848, să înfăptuiască actul demnităţii
naţionale, punînd temelii de granit statului român prin Unirea Moldovei
cu Muntenia. Se deschidea astfel poporului român drumul spre cucerirea
independenţei naţionale în 1877 şi făurirea statului naţional român unitar,
In graniţele sale fireşti, - încheiat la 1 decembrie 1 918.
(Resume)
L'auteur presentet la lutte pour unification politique entre les princi
pautes roumains la Valachie et la Moldavie, pendent l'annees 1 853 -1 859.
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ADEVARATUL MAI ORESCU - lN ACŢIUNEA DE SUSŢINERE A
PRIM ULUI LICEU R OMÂ NESC BRAŞ OVEAN*
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de VASILE OLTEAN

Astăzi, cind se împlinesc 1 25 ani de la înfiin tarea primului liceu românesc .
braşovean, fiecare filă a istoriei sale merită o deosebită atenţie. A rămas
însă necunoscut un capitol de neaştep tată Yaloare, înscris în perioada 1 8731 900 prin acţiuni măreţe şi temerare ale mentorului junimist Titu Maiorescu,
capitol iluminat asHizi prin documentele descoperite în arhiva istorică a
Muzeului Primei Şcoli Româneşti şi în Arhivele Statului Braşov.
1 . Din istori a unei sub11entii " Alexandru Ion Cuza" .
, ->1
Înfiinţat la 185 1 , primnl gimnaziu românesc avea să reziste material
in primii săi zece ani de existenţă graţie sustinerii lui de negustorii braşoveni
cu puternice implica ţii culturale şi sub patronajul a două biserici româneşti
(din Sebei şi Cetate) pentru a evita amestecul oficialităţilor în sistemul de
învăţămînt, alegerea limbii de predare şi a cadrelor. După zece ani inter
venind sărăcirea rapidă a negustorilor români, datorită procesului de trans
formare a negustorilor comerciali, gimnaziul este ameninţat cu desfiinţarea.
Intervine însă acţiunea cunoscută a lui Ion Maiorescu (tatăl junimistului) ,
care obţine aşa zisa "subvenţie Cuza" ( 1859) pe baza drepturilor istorice
ale românilor braşovenP.
După alţi zece ani, cind Eforia şcolară intenţionează să înfiinţeze o
şcoală reală şi alta comercială, încă de mult proiectate, se hotărăşte "să
se facă o cerere la Ministerul competent al României să mărească subvenţia,
căci poporul suferă mult din lipsa şcoalelor reale şi comerciale"2• In ciuda
situaţiei critice cauzate de " războiul vamal al Austro-Ungariei cu România"
aflăm3 că în 1 8 iunie 1868 "s-a votat pentru şcoalele reale şi comerciale 23000
lei noi" , dar, aşa după cum ne-o dovedesc protocoalele, pînă la 1 873 se
primiseră doar 1 0.000 lei. In această nouă ipostază rolul lui Ion Maiorescu
este preluat de . fiul său, acum pe poziţii politice cheie şi in permanente le
gături cu braşovenii. Inten ţiile sale ne sint cunoscute încă din 1 87 1 cind,
intr-o scrisoare către sora sa Emilia H umpel,11 Titu Maiorescu il sfătuieşte pe
·-·

Comunicare ţinută cu ocazia Implinirii a 125 de ani de la 1nfiinţarea Gimnaziului "Andrei
Şaguna", Braşov, 1975.
1 Andrei B 1 r s e a n u, Istoria şcoalelor centrale rom4ne gr. or. din Braşoo, Braşov, 1902.
1 Textul complet al adresei, In Protocolul şedinţei parohiale din 13/25 februarie 1868
din Arhiva muzeului.
8 cf. telegrame! lui Diamandi Manole In protocolul şedinţei din 22 iul/3 aug. 1868.
' T o r o u ţ i u, Studii şi documente literare, Bucureşti 1893, V I, p. 8.
•
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Ion Meşotă, directorul liceului (fostul său coleg braşovean) să scrie un articol
informativ despre situaţia învăţămîntului românesc de la Braşov pentru a
fi publicat in "Convorbiri literare" cu scopul de a crea o atmosferă viabilă,
premergătoare intenţiei sale de a obţine pentru braşoveni o subvenţie din
partea statului român. Intr-o a doua scrisoare6 aflăm alte amănunte : "De
la vizita domnitorului la Iaşi, inainte de 8 zile, situaţia mea politică s-a
schimbat in favoarea mea, de aceea te sfătuiesc să mcnţii şcoala de la Braşov,
deoarece voi avea influenţă in Ţara Românească şi deci voi putea-o ajuta
să progreseze" . Evident că se referea la viitoarea acţiune de a obţine o nouă
subvenţie in favoarea şcolilor braşovene, acţiune cunoscută prin celebrul
discurs ţinut in şedinţa parlamentară din 10 martie 18736 in urma căruia
obţine votarea unei legi speciale de completare a vechii subvenţii cu 5000 franci
anual. Corespondenţa inedită a acestei perioade, aflată în arhiva muzeului
amintit, mărturiseşte ataşamentul lui Maiorescu faţă de acţiunile şcolarizante
ale braşovenilor dar şi abilitatea sa in a depăşi " împrej urările atît de puţin
favorabile instrucţiunei publice"7, desigur cu referire la războiul vamal cu
atîtea implicaţii negative şi in domeniul cul tural, certitudinea survenind
dintr-o altă scrisoare : .. Ştie oricine ce voinţă aveţi să ridicaţi invăţămîntul
la români punîndu-! pe baze sigure şi raţ.i onale, aşa inci t să poată deveni
focarul regenerării naţiunii româneşti. Permiteţi-ne Domnule Maiorescu, ca
cel puţ.in pe calea aceas ta, căci calea publicaţiilor ne este interzisă, a vă
exprima in numele nostru al tinerimei studioase şi a întregii poporaţiuni
române din Braşov cea mai sinceră şi mai adîncă mulţumită" .
Odată cîştigată, subvenţia cunoştea piedici de transmi tere fiind emisă
prin consulatul austro-ungar. În acest sens protocolul şedinţei parohiale din
4/16 februarie 1874 menţionează hotărîrea de a se trimite la T. Maiorescu
o delegaţ.ie a Eforiei compusă din : Constantin Popazu (unchiul lui Maiorescu) ,
Diamandi Manole şi prof. Dr. Ion Lapedatu pentru a mijloci la minister ca
subvenţia să se înainteze direct Eforiei pentru a nu se mai pierde atîta timp
cu formalităţile. Rezultatul este comunicat de Maiorescu pri ntr-o scrisoare
adresată directorului Meşota la 26 februarie 1874, fiind favorabil braşovenilor
intrucit "şcoalele de la Braşov sînt de caracter privat" şi aveau deci dreptul
unor legături directe. Acţiunea a nemulţumit însă oficialităţile Transilvaniei
şi, ca urmare, ministrul instrucţiunii, Trefort, apostrofează pe braşoveni
prin mitropolitul Procopiu Ivanciovici invocind desconsiderarea " dreptului
internaţional" . Campania se continuă prin revistele timpului şi în primul
rind prin "Kozerdek" din Budapesta în paginile căreia sînt defăimaţi pro
fesorii gimnaziului fără să accepte dreptul de apel al acestora care prin
directorul Ioan Meşota trimite un articol justificator nepublicat de revistă8,
iar prin personalităţile timpului se ajunge la cele mai înalte foruri din Viena
şi B udapesta pentru ca situaţia să nu fie înţeleasă şi interpretată greşit.
In timpul acestor frămîntări pe teren transilvănean, la Bucureşti faptele
cunoşteau demersuri similare. In şedinţa parlamentară din 1 1 martie 1 874
6 ldem, p. 9.

8 Titu M a i o r e s c u, Discursuri parlamentare, Bucureşti, 1897, 1, p. 193 -4.
mai 1873.

7 Arhivele Statului, Fond Eforie XXV/1861, scrisoarea din 28
8 Andrei B l r s e a n u, op. cit., p. 1 94 - 201.
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deputaţii opoziţiei interpelează pe Titu Maiorescu, acum ministru al cultelor
şi instrucţiunii publice, care este realitatea cu această subvenţie. Pe de altă
parte, baronul Celice, consulul general austriac prezintă o plîngere in pri
vinţa "atitudinii ostile" a lui Maiorescu in administraţiune prin legea sub
venţiunii de la Braşov9• Aşa incit căderea din minister a lui Maiorescu (in
30 ianuarie 1 876) trebuie atribuită intr-o oarecare măsură şi acestor fapte,
cum de altfel reiese şi din însemnările sale zilnice.
ln acelaşi timp "Telegraful Român"10 reproduce ordonanta ministerială
din 2 aprilie 1 874 prin care se interzice instituţiilor confesionale şi a celor
susţinute de comunităţi de a cere sau de a primi ajutor de la state din
afară, lege in directă legătură cu faptele de la Braşov. O urmare directă este
şi obligaţia de demisionare din Eforie a celor mai aprigi luptători pentru
susţinerea materială a liceului : Ioan G. Ioan (casier) , Diamandi Manole şi
chiar Costantin Popazu11• Lupta nu este totuşi abandonată deci t pentru
moment căci la 1 8/30 aprilie 1 87712 se hotărăşte " trimiterea unei deputaţiuni
la împi1ratul-rege cu un memorand despre unele cauze momentuoase intre
care se cuprinde şi chestiunea donaţiei ce are să primească pentru şcoale
de la Statul Român" . Acţiunea însă este fără succes şi dacă am urmări în
continuare protocoalele şedinţelor am avea impresia unei abandonări a luptei.
Realitatea este însă alta : la indicaţia lui T. Maiorescu, braşovenii cumpără
moşii în România din ale căror venituri aveau posibilitatea materială să-şi
întreţină şcolile fără nici o perturbaţie politică, aşa cum vom vedea in capi
tolul următor.
2. Problema moşiilor.

Din cele mai vechi timpuri braşovenii deţineau moşii în Ţara Românească.
Este cunoscută dania familiei lui Mihai Viteazul ( 1 602) prin moşia Micşu 
neşti ( Ilfov) precum şi a Smarandei Bălăceanu (fiica vestitului agă, erou
al luptei de la Zărneşti) prin dania moşiei "Carcaleţii Vechi şi Redea Barbului"
(Buzău) la 1 750.
Este surprinzător, cum la 1 882, încă în plină perioadă a războiului
vamal şi de lipsuri materiale evidente ale românilor braşoveni se observă
preocuparea permanentă de a cumpăra mai multe moşii şi numai în România
folosindu-se de apanajul bisericii Sf. Nicolae (susţinătoare materială a Gimna
ziului şi cu drepturi istorice în Principate) . Ca atare, protocolul şedinţei
din 31 ianuarie 1 882 menţionează intenţia de a cumpăra moşia " Zindăreni"
a lui Costantin Marothea diu Bucureşti, formîndu-se în acest scop o delegaţie
compusă din Costantin Popazu, Nicolae Strevoiu şi Ion Petric, toţi în directe
legături cu Maiorescu. După o lună13 se încearcă cumpărarea moşiei " Stîlpu l
Buzăului" a lui Cristofor Filitis din Buzău precum şi a moşiei " Rotunzeni"
din judeţul Buzău, ultimele două la propunerea declarată a lui Titu Maio
rescu. Pînă la urmă după multe intrevederi cu Maiorescu se cumpără in
acelaşi judeţ cu vechea moşie "Carcaleţii vechi" , unde între timp se înfiinţase
8 Titu M a i o r e s c u, Insemnllri zilnice, Bucureşti, 1942, voi. 1, p. 239.
Numărul 19 din 1875. Ion Rădulescu P o g o n e a n u.

10
11

12

11

o•

cf. protocoalelor şedinţelor parohiale.
protocolul şedinţei din 18/30 aprilie 1877, arhiva muzeului .
cf. protocolului şedintei din 4 februarie 1882.
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de către braşoveni şi o şcoală14, moşiile " Meteleu" şi " Sudiţii" (Buzău) . Proto
colul şedinţei din 3 noiembrie 1 882 menţionează că primii paşi sint făcuţi
numai de Maiorescu care oferă un acont pentru " Meteleu" de 103 . 1 25 lei
pentru a fi cumpărată de la boierul de origine turcă Zappa (care prin testament
lăsase o mare avere pentru şcolile din Turcia)16 iar mai tirziu " marele bine
voitor" avea să se ofere a .,delătura piedica ce ar fi prevăzută in legea ţării
contra cumpărării de moşii prin străini şi pe de altă parte să expedieze impru
mutul pentru restul ce ne lipseşte" . Cert este că demersurile n-au putut fi
uşor rezolvate intrucit o instituţie n-avea dreptul să cumpere moşii in ţară
străină şi ca urmare Maiorescu se oferă per�>onal să depăşească această piedică
oferind împreună cu Teodor Rosetti, cunoscutul junimist 1 65.000 lei, iar
restul pînă la 470.000 lei (cu cit se cumpărase moşia)ln sint împrumutaţi
tot de Maiorescu prin casa de schimb C. Steriu16• Ne surprinde această fi
lantropie a mentorului junimist intr-o perioadă de grele lipsuri materiale
pentru el însuşi, intrucit încă din 1 87 1 pentru 1 2 ani de zile este lipsit de
catedră iar veniturile sale materiale se limitau la cele juridice, ca avocat
particular. Însemnările zilnice ale acestei perioade sint semnificative : .. Grije
apoi in privinţa banilor. Acum n-am chiar nimic, 6 franci. Am primit oarecare
sume de la clienţi. De două săptămîni nu vine nimic. In acelaşi timp însă
cerinţe. Pentru proprietarul meu impozite 90 de franci. Mittei pentru Slavici
67 de franci şi traiul zilnic. M-am adresat lui Melik, lui Stern in zadar"17•
Deci se poate înţelege motivul real al apelării lui Maiorescu la T. Rosetti
(cu care se va înrudi chiar prin cea de-a doua căsătorie) şi, după cum ne
informează Pogoneanu18 chiar cumnata lui Maiorescu Agnes Lepetre oferă
un ajutor de 5000 lei.
Corespondenţa inedită a acestei perioade aflată în arhiva muzeului
amintit, semnată de Maiorescu şi braşoveni dovedeşte o participare însufle
ţită la acţiunea de cumpărare a acestor moşii în special a membrilor Eforiei
şcolare incit nu putem să nu ne dăm seama că de fapt se urmărea soluţionarea
problemei materiale a liceului. Confirmarea ne survine din protocolul şedinţei
din 25 noiembrie 1 884 conform căruia, Costantin Popazu, recent venit dintr-o
delegaţie de la Bucureşti (desigur de la Maiorescu) arată că "s-a răspîndit
faima in Cameră că moşia Meteleu s-ar fi cumpărat pentru şcoalele centrale
din Braşov şi s-ar fi transcris pe numele lor" . In condiţiile politice ale timpului
confirmarea acestui zvon nu putea fi de bun augur pentru braşoveni şi de
aceea se preferă infirmarea zvonului. Dar in continuare aceiaşi membri ai
Eforiei prin mijlocirea l ui Maiorescu angajază arendaş la Meteleu pe Iordache
Iliescu iar la Sudiţi pe Dumitru Georgescu. Corespondenţa confirmă mai
multe procese (cu fostul arendaş Ghiţă Popescu, cu Valente, etc.) asupra
cărora nu insistăm din circumstanţe de spaţiu, pe care Maiorescu le susţine
gratuit şi le cîştigă după indelungate eforturi in favoarea braşovenilor. Un
u Vasile O 1 t e a n, O şcoaltl romtlneasctl din MIUilenia sustinuttl de braşooeni, In .Drum
nou", din 30 mal 1974.
u cf. Protocolului şedinţei din 3 noiembrie 1882.
18 Arhiva muzeului, 1crisoarea lui C. Clurcu de la Casa de schimb C. Steriu, fond neln
ventariat, 26 noiembrie/8 decembrie 1882.
17 l nsemntlri zilnice 1. p. XXIII.
18 Ibidem.
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mare avantaj in favoarea şcolilor 1-a constituit cîştigarea ., taxei de transmi
tere" pentru ambele moşii prin intervenţia directă a lui Maiorescu (in expresie
valorică 27.000 lei pentru primii cinci ani) . Acestora li se adaugă procesele :
Ciurcu, Voina şi cel cu Statul Român pe care le vom discuta in capitole
aparte, toate menite a elucida o latură p u ţin tratată şi interpretată publicistic
- Maiorescu avocat - capitol ce are menirea de a completa fericit persona
litatea cărturarului.
3. Procesul Vasile Voina.
Cărturar braşovean, preşedinte al Eforiei, protopop al Braşovului,
lipsit însă de o lucrare monografică, Vasile Voina inscrie o pagină valoroasă
in acţiunea de susţinere a învăţămîntului braşovean în această perioadă
tristă. A vînd antecedente de prietenie cu Titu Maiorescu, Take Ionescu şi
Nicolae Filipescu, cunoscuţii jurişti bucureşteni graţie şi rudelor sale (bunica
soţiei Maria Cirstocea decedează in 1 894 in capitală lăsindu-i o frumoasă
avere iar la Bucureşti locuia la cumnata sa Munteanu, str. Cuza nr. 24) il,
aflăm pe Vasile Voina în permanete legături cu oamenii politici din România,
delegat mai ales in .,problema moşiilor" . ln ciuda unei motivaţii totuşi
Voina este permanent urmărit de autorităţi.
Şi dacă de la 1 875 nu se mai ştie nimic clar in privinţa subvenţiei nu
înseamnă că braşovenii au renunţat aşa de uşor Ia un drept · care presupunea
propria lor existenţă intelectuală. Investigaţiile noastre au pornit de la o
mărturisire tirzie a lui Arsenie Vlaicu18, directorul de altădată al şcolii co
merciale şi membru al Eforiei, mărturie conform căreia exista un registru
special, secret, ce consemna dania din Principate in perioada noastră de
discuţie, registru care se păstra la Vasile Voina acasă, ingropat intr-o cutie
de tablă in grădina casei, de unde era scos de Voina şi secretarul contabil
al Eforiei ( Ion Seneuce) inainte ca primul să facă un nou drum in România.
Registrul a fost căutat de mai multe ori de oficialităţi, care erau cumva
informate, însă astăzi nici noi nu le-am aflat in vechea arhivă a muzeului ,
dar prin protocoale, documente şi coresponden ţă s-ar putea intui conţinutul .
Pe de altă parte, plecarea lui Voina Ia Bucureşti era precedată de un
schimb de telegrame de alt înţeles (de obicei in problema moşiilor) sau de
multe ori intilnirea avea loc la Timiş, după cum informează însuşi prefectul
Braşovului Maurer pe ministrul instrucţiunii Banfy20• Nu de puţine ori
aceleaşi informaţii confirmă vizita lui Maiorescu făcută lui Voina Ia orele
10 seara urmată de plecarea primului in plină noapte spre Bucureşti, la
intilnire nelipsind membrii Eforiei (de obicei Vlaicu şi Sterie Stinghe, ultimul
casierul Eforiei) . Toate aceste fapte aveau să preceadă procesul in discuţie.
Primul episod se desfăşoară in 1 892 cind. printr-o lege specială se impune
şcolilor din Transilvania mărirea salariilor profesorilor, iar pentru rezolvare,
Vasile Voina, ca vicepreşedinte al Eforiei apelează prin Titu Maiorescu la
Take Ionescu, pe atunci ministru al cultelor şi instrucţiunii, care răspunde
n

•

Protocolul şedinţei parohiale din 4 februarie 1938, arhiva muzeului.
Arhivele Statului Braşov, fond arhiva prefecturii.
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prompt printr-o coletă de 90.000 lei21 • Suma, deşi impresionantă, avea să se
completeze in acelaşi an22 cu încă 1 78.546 lei şi 45 bani in hirtii de valoare
pe care-i aduce la cunoştinţă in şedinţa din 4/16 decembrie 1 892, Nicolae
Strevoiu (fostul coleg al lui T. Maiorescu) ca fiind daţi " de un binefăcător
anonim ca dar pentru şcoalele noastre" , cu dorinţa de � fi întrebuinţaţi
in achitarea celor mai urgente datorii. Calculată suma, se poate observa că
nu era altceva decit subvenţia datorată de România pentru ultimii 5 ani,
cu dobînzi cu tot. Gem ge Costoşman, în lucrarea citată, menţionează repe
tarea gestului pentru anii : 1 893, 1894 şi 1895. In tot acest timp frapează
desele treceri peste graniţă ale lui Vasi•e Voina consemnate de p retorul Panczel
_
din Predeal, la cererea consilierului regesc Mihail Maurer de Ormos23 conform
cărora il aflăm pe Voina însoţit chiar şi de cunoscutul revoluţionar Axente
Severt. In urma trecerii din 14/28 iunie 1892 in România, este arestat şi
Vasile Voina alături de alţi 50 de români pe care-i menţionează ziarui "Turda"26 •
Faptele lui Voina n-avean să-i fie iertate şi urmarea o aflăm din proto
colul şedinţei din 9 noiembrie 1 894 conform căruia, directorul băncii, " Albina" ,
Valeriu Bologa, aflat în acea perioadă in directă corespondenţă cu Titu
Maiorescu ( corespondenţi't inedită in arhiva muzeului) , citeşte un articol
din periodicul bucureştean " Voinţa Naţională"26 intitulat "Chitanţele" prin
care Voina este defăimat pe motivul că banii ridicaţi de la Ministerul instruc
ţiunii "au rămas în punga sa" . Considerind faptele, grave insinuări la adresa
directă a şcolilor braşovene, Bologa propune să-i fie cerute lui Gogu Con
stantinescu, directorul ziarului, să dovedească mărturia. Discuţia avea să
fie reluată in şedinţa Eforiei prezidată de Nicolae Strevoiu27, dar în ciuda
ambelor adrese ziarul nu răspunde nimic. In această situaţie, Titu Maiorescu
se oferă să susţină gratuit procesul in favoarea lui Voina, proces care abia
in 1897 se termină, dar fără multă popularizare pentru a nu denatura lu
crurile, aşa cum decurge din scrisoarea lui Maiorescu din 29 mai 1897 aflată
in arhiva muzeului.
Un alt fapt mărunt ne atrage atenţia : Gazeta Transilvaniei din 189528
consemnează că Vasile Voina este provocat la duel de către G. B.P. pentru
că "la convenirea colegială a Reuniunii Române de cîntări ţinută în seara
de 14/16 noiembrie" ar fi pălmuit pe una din persoanele sus-puse ale
oraşului. Identificăm uşor prin iniţiale pe G heorghe Bucur Pop cu care încă
de multă vreme se află in relaţii mai puţin amicale şi pe care-I vom reintilni
intr-un conflict major alături de Vasile G oldiş opunîndu-se procesului cu
Statul Român, aşa cum vom vedea într-un capitol următor in care contri
buţia lui Maiorescu şi a lui Vasile Voina la susţinerea învăţămîntului românesc
se va completa.
11 cf.
George C o s t o ş m a n, Contribuţii la istoria vieţii romdneşti din Transilvania
la (inea veacului al XI X-lea", In Anuarul Academiei Teologice din Caransebeş (1939 - 1940 ) ,
p. 1 - 84.
1 1 Protocolul şedinţei din 4/16 decembrie 1892, arhiva muzeului.
u Arhivele Statului, fond Arhiva prefecturii.
" ldem, document 8/1892.
• nr. din 14/28 Iunie 1892, p. 4.
11 nr. 2980/1894.
1'1 cf.
Protocolului şedinţei din 11 noiembrie 1894, arhiva muzeului.
28 nr. 258 - 260 şi 263- 264 din 1895.
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4. Procesul Ci urcu.

Cunoscutul profesor de la Gimnaziul din Giurgiu, 1. G. Ciurcu, cu alese
înclinaţii pentru sprijinirea învăţămîntului românesc, inrudit cu redutabila
familie de librari şi cărturari braşoveni, Ciurcu, lasă prin testament la
1 880 3.000 lei pe seama şcolilor româneşti din Braşov din care să se constituie
un fond de premii pt'ntru şcolarii silitori21• După moartea sa, urmaşii se
erijează sub diferite motive tergiversind emiterea donaţiei. In această situaţie
Eforia apelează la Titu Maiorescu care se oferă să-i ajute ca de obicei. Cunos
cind prin tatăl său pe directorul Gimnaziului din Giurgiu, Nicolae Droc-Bar
cianu (care prin acelaşi testament primise tot 3.000 lei de la acelaşi Ciurcu) ,
Maiorescu întreţine cu acesta o corespondenţă informativă cunoscută braşo
venilor30 şi la invitaţia celui din urmă însuşi Barceanu scrie braşovenilor11•
Pentru a impie-dica rezolvarea testamentului, soţia defunctului investeşte
banii in case şi, in ciuda punerii acestora in vinzare de patru ori, testamentul
nu se rezolvă timp de 10 ani. La 1 890, după ce Barceanu informează pe
braşoveni32 că din acel an casele Ciurcu au intrat in patrimoniul statului,
se apelează din nou la Maiorescu intrucit problema depindea de inspectoratul
şcolar şi nimeni nu i-ar fi putut ajuta mai mult. In acest scop Maiorescu işi
alege ca asociat pe avocatul statului Nicolae Papadat şi după doi ani de
dezbatere ii aflăm implicaţi şi pe juriştii braşoveni (membri ai Eforiei} Ioan
Lengher şi Nicolae Strevoiu, dar din nou fără succes33• Din 1 896 Papadat
este inlocuit cu Mircea Dancovici, prin care abia la 1 902 procesul succesiunii
Ciurcu se termină, Eforia intrind in posesia unui fond de 3.054 ,90 lei des
tinaţi şcolii, prin evidenta contribuţie a lui Maiorescu.
5. Procesul cu Statul Român pentru braşoveni .

Prin interzicerea subvenţiei, in 20 aprilie 1 875, deşi oficial se ştia o
conformare, totuşi liceul îşi continua activitatea cu aceeaşi prosperitate In
ciuda războiului vamal care determinase o sărăcire a negustorilor braşoveni,
susţinători ai liceului.
Frămîntările de pînă la 1 895 le-am cunoscut in capitolul .,Procesul
Voina" ; după această dată ele au ca punct final .,Procesul cu Statul Român"
cu multiplele lui implicaţii.
Incă la 27 iulie 1 89534 prim-ministrul Banffy scrie prefectului braşovean
Maurer pentru a-i confirma dacă la Braşov există o filială a "Ligi culturale" ,
la care i se răspunde negativ, dar cu afirmaţia confidenţială .,sint deplin
convins că in Braşov există o filială şi încă bine organizată" implicindu-i
pe Vasile Voina şi Valeriu Bologa care in fiecare lună pleacă in RomAnia
fără a fi supraveghe:�ţi pentru tactica pe care o întrebuinţează : in tren
ocupă un compartiment intreg iar la Braşov ţin şedinţe cu uşa închisă.
u

Arhivele Statului, Fond Eforie, document 3/1883.
Corespondenţă inedlti'l. aflată In arhiva muzeului, fond neinventariat.
31 Arhiva muzeului, scrisoarea din 3 februarie 1887.
11 Arhivele Statului, scrisoarea din 19 aprilie 1890.
aa cf. Protocoalelor şedinţelor parohiale, arhiva muzeului.
" Arhivele Statului, Braşov, fond arhiva prefecturii, doc. 124/1895.
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Faptele se repetă in 27 septembrie 1 8U5 cind acelaşi ministru întreabă
pe Maurer : .,Cercetează dacă Voina a fost in 20 la Sinaia şi in ce scop ?"35
Răspunsul documentat confirmă plecarea acestuia la Buşteni unde se intilnise
cu episcopul muntean Dionisio, de unde s-a indreptat spre Bucureşti ., unde
avea de incasat o moştenire" de unde se intoarce după o zi rămînînd citeva
ore Ia Sinaia38 • Drept urmare se pretjndc perchiziţionarea acestuia37 însă
fără nici un rezultat defavorabil lui Voina. După un an Banffy este informat
din nou că acelaşi Voina a adus de Ia Bucureşti din casa partidului conser
vator (al cărui mentor era Maiorescu) suma de 2.500 fi. şi dispune cercetarea
adevărului. Demersurile le aflăm din protocoalele şedinţelor parohiale. La
1 6/28 iunie 1 897 consistorul anunţă sosirea unei comisii ministeriale pentru
a cerceta .,natura suhvenţiei ce a primit pînă acum biserica"38, pentru ca
după două săptămini39 protocolul să menţioneze prezenţa comisiei care
.,a revida t &ocotelile Eforiei şi arhiva direcţiunii Gimnaziului". Un alt docu
ment40 consemnează chiar itinerariul comisiei care, în frunte cu prof. univer
sitar Aurei May, prof. Ladislau Csăgey şi Kuncz Ianeso au vizitat mai Intii
pe protopopul Ioan Petric, unde a doua zi sint chemaţi Virgil Oniţiu (direc
torul Gimnaziului) şi Arsenie Vlaicu (directorul şcolii comerciale) şi după o
altă zi epitropii bisericii care aduc documente şi hrisoave domneşti justifi
cative. In ultima zi este chemat Vasile Voina in calitate de preşedinte . al
Eforiei, fiind cercetate totodată şi documentele bisericii din Cetate, cea de-a
doua susţinătoare materială a liceului. Faptele au fost cit se poate de bine
justificate ş.i comisia raportează corectitudinea braşovenilor in administra
ţiunea şcolară.
L ucrurile o-aveau să fie liniştite pentru mult timp, căci la 26 iunie 1 897
prefectul Maurer anunţă pe ministrul Banffy că la Braşov, odată cu consti
tuirea unei noi Eforii (5 iunie 1897) , George Bucur Pop şi Diamandi �fanole,
negustori braşoveni, membri ai Eforiei, I-au acuzat pe Vasile Voina că a
folosit in scopuri proprii o parte din suma primită de la Jlinisterul instruc
ţiunii din România, de unde concluzia că totuşi braşovenii primesc subvenţie.
Urmarea o aflăm abia după un an, cind prin ordinul l 8 1 6 din 18 aprilie 1 898,
guvernul Transilvaniei ameninţă consistorul cu inchiderea şcolilor din Braşov
pentru nerespectarea ordinului din 1875. Cearta dintre Pop şi Voina a fost
pentru oficialităţi doar confirmarea unei supoziţii a oficialităţ.ilor şi inainte
de toate a lui Banffy care încă din 1 894 aflase dintr-un discurs al lui Di
mitrie Sturza, şeful opoziţiei, ţinut in sala .,Orfeu" din Bucurrşti.
Pentru braşoveni era o perioadă critică cu implicaţii in buna desfăşurare
a elementului cultural protocoalele şedinţelor confirmă faptul că se sistează
cei 1 2.500 fi. oferiti de braşoveni anual pentru şcoli, se suprimă subvenţia
pentru asociaţia meseriaşilor (100 fi. anual) , subvenţia pentru medicamentele
săracilor ( tot 100 fi. anual) , pentru cortul studenţilor la maial (200 fi. anual)
11
81

17

11

11

•

Idem.
Idem.
Idem, document 211/1895.
Protocolul şedinţei parohlale din 16/28 iunie 1897, arhiva muzeului.
Idem, şedinţa din 1/13 iunie 1897.
Arhiva Protopoplatului Braşov, document necatalogat din 2-t iun. 1 897.
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şi chiar se sistează intenţia de a s e clădi un nou edificiu şcolar pentru in
văţ.ămintul elementar (10.000 fi.) . Deci, evident că in această perioadă
subvenţia se &istase categoric, nici măear deghizat aceasta nu se mai emite.
In acelaşi timp. la Bucureşti se pregăteau tacit contraearări prin Maio
rescu, Take Ionescu şi alţi filobraşoveni. Gazeta Transilvaniei41 sub titlul
., 0 discuţiune gravă in camere române" informează cititorii de un conflict
ce se iscase în urma înmînării de către V. Voina a două documente .,grele"
lui Take Ionescu pentru a le folosi într-un eventual proces. Primul document
constituia o dovadă a drepturilor istorice ale braşovenilor asupra subvenţiei,
iar cel de-al doilea, ameninţarea ministrului Banffy cu închiderea şcolilor de
la Braşov. Pe baza: acestora în şedinţa de cameră (28 aprilie 1898) Take
Ionescu interpeiează pe D. Sturza în favoarea hraşovenilor. Ziarul ,.Timpul"
de sub egida lui Maiorescun răspunde ziarului ,. Dreptatea" care în numărul
din 2/14 septembrie se întreba de numele braşoveanului ca re a înmînat do
cumentele lui Take Ionescu. Faptele sînt preluate de .,Gazeta Transilvaniei"
care prin articolul .. O lămurire"43 şi apoi printr-un nou articol .. l n afarerea
actelor citite în camera română privitoare la şcolile din Braşov"44 ia apărarea
lui Voina reproducind şi nerecunoaşterea lui Sturza a afirmaţiilor atribuite
lui în sala ., Orfeu" cu 5 ani înainte. Înştiinţările date de revistele timpului
sint mult mai ample, dar din circumstanţe de spaţiu nu le reproducem în
ma terialul de faţă.
Singura soluţionare in cadrul acestei tensiuni publice se găsea într-un
proces. Ca a tare în şedinţa din 27 septembrie 1 898 a comitetului parohial
se alege o comisie care să .,studieze datoria Statului Român" faţă de biserica
Sf. Nicolae, susţinătoare materială a liceului braşovean. Pe de altă parte,
Maiorescu, văzînd neajunsurile pricinuite prin Take Ionescu, îşi ia asupra sa
acţiunea de proces alegindu-şi asociaţi pe Vasile Lascar şi Costantin Dissescu,
preşedinţ.i de partide diferite, tocmai pentru a nu se interpreta ca o problemă
de partid ci o problemă naţională46• In tre timp în Camerele Legiuitoare se
reluase discuţia asupra subvenţiei iar T . Maiorescu interpelează din nou pe
Sturza, acum prim-ministru, fapte reprodusc î n ,.Gazeta Transilvaniei'' 46 sub
titlul .,Dreptul bisericii şi al Gimnaziului românesc din Braşov". Sînt eunoscute
discursurile mentorului junimist ţinute în Parlament în favoarea şcolilor
braşovene47, remarcabile mai ales prin dovada unei cunoaşteri amănunţite
a istoricului vieţii culturale braşovene. Coresponde nţa cit şi pro tocoalele
şedinţelor din această perioadă mărturisesc o interesare asiduă a lui Maio
rescu pentru rezolvarea situaţiei.
D upă prima înfăţişare, cind cei trei avocaţi hotiirr1sc amînarea procesului,
preşedin tele tribunalului Ilfov anunţă că prin prim-ministrul de justiţie a
sosit o telegramă prin care comitetul parohial din Cetate retrage procura
avocaţilor. Lămurirea am putut-o afla din contextul a două adrese inedite
n

u
u
"
11

11
17

nr. din 2/14 mai 1898.
nr. din 3/15 septembrie 1898.
nr. 193 din 4/16 septembrie 1898.
nr. 196 din 8/20 septembrie 1898.
Arhiva muzeului, scrisoarea lui Maiorescu din 28 oct. 1898.
nr. 265 din 3/15 decembrie 1898.
cf. Protocolului şedintei parohiale din 17 noiembrie 1899.
·
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( aflate in arhiva muzeului) din 3/ 1 5 marlie 1 899 semnate de Gheorghe Bucur
Pop şi Vasile Goldiş in numele braşovenilor din Cetate prin care invocă
dreptul celor trei avocaţi de a susţine procesul cu Statul Român fără asenti
mentul lor, căci prin actul de hmdare a Gimnaziului braşovean se stabilise
ca ambele biserici (din Schei şi Cetate) să aibă datorii şi drep turi de susţinere
a şcolilor româneşti. La prima aparenţă, fapta ar fi interpretată negativ la
adresa semnatarilor şi tocmai Vasile G oldiş atit de cunoscut pentru faptele
sale unioniste ca tribun şi publicist. Dar cunoscind in totalitate faptele ne
p utem da seama că de fapt aceştia au salvat o cauză pe care însuşi Maiorescu
ca jurist n-o intuise. Ordinul 8949 al Consistorului47 cere " rezolvarea pe
cale amicală a diferendului cu Statul Român . . . prin pertractări diplomatice
intre guvernul ungur şi român" . Edificatoare sint telegramele şi scrisoarea48
mitropolitului emise pentru Vasile Voina şi citite in şedinţa din 1 3/25 noiem
brie 1 899 : "guvernul român ar accepta să depună pentru şcolile din Braşov
o fundaţiune cu un capital de 926.000 franci" - se spune in scrisoare, iar
in telegrame : 1 . "Vino degrabă aici (nn. la Sibiu) in cauza ştiută" , 2. " In
cauza ştiută aşteaptă şi epistola mea", 3. "Arată- mi telegrafic decisul comi
tetului in cauza ştiută" , 4. " Intirzierea mă compromite şi pe mine şi periclită
şi cauza , dacă nu se va rezolva, imi spăl miinile, lăsînd asupra voastră răs
punderea de urmări" , 5. "Timpul fiind scurt, cauza momentuoasă, să pleci
imediat dincolo (nn. la Bucureşti) cu condusul pentru retragerea procesului
in condiţia indicată" - de unde înţelegerea inten·enţici celor din Cetate, in
această perioadă in directă legătură cu mitropolitul.
Gazeta Transilvaniei redă proiectul de lege semnat de Take Ionescu
pen tru renta anuală de 38.500 lt>i cu un adaus de 1 5.500 Ici {neplata rentei
pe ultimii cinci ani) şi dobinda de 38.500 lei, iar pe de altă parte două articole
semnate in acest sens de Dr. Vasile Saftu şi Vasile Voina din partea braşo
venilor49.
In acest context aminarea procesului era inevitabilă, fapt confirmat şi
de protocoale50 conform cărora Arsenie Vlaicu este trimis la Bucureşti pentru
ca in înţelegere cu T. Maiorescu să amine procesul pentru 28 ianuarie 1 900,
in eventualitatea că nu se va respecta proiectul de lege amintit. Lovinescu6 1
menţionează chiar o intilnire a lui Maiorescu cu ministrul austro-ungar
Auerenthal la 16 noiembrie 1 899, cind se pertractează o rezolvare diploma
tică a chestiunii. Ca urmare legea se votează in Cameră la 29 ianuarie 1 900.
Faptele discutate au cunoscut răsunet şi prin publicaţiile timpului.
Rrdăm pentru cei interesaţi doar sumarul bibliografic : Revista săptămînală
"Ligu Română" , Bucureşti, nr. 24 din 14 iunie 1 898, nr. 39 din 4 oct. 1 898,
nr. 12 din 1 899. Revista " Telegraful Român" , Sibiu, nr. 51 din 9/21 mai 1 898,
nr. 66 din 1 8/30 iunie 1 898, nr. 1 00 din 1 7/29 septembrie 1 898, nr. 1 23 din
7/ 1 9 noiembrie 1 898, nr. 1 24 din 1 0/22 noiembrie 1 898 şi Periodicul "Tribuna
poporului" , Arad, nr. din 3 decembrie 1 898.
•• Gazeta Transilvaniei nr. 17 din 23 ianuarie 1900 .

4B

cf. Protocolului şedin�ei respective.

r.o
61

Protocolul şedln�ei din 22 noiembrie 1899.
E ugen L o v 1 n e s c: u, Tltu Maiorescu, Bucureşti, 1972, p. 282.
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Astăzi, cind liceul a ajuns la cea de-a 125-a aniversare, insumind in
palmaresul vieţii lui culturale măreţe realizări, cunoscute p ublicisticii, faptele
patronate de Maiorescu, fost elev al acestei şcoli, vin să confirme o latură
puţin cunoscută şi tratată in lucrările de pînă acum - aceea de jurist iar
pe de altă parte dovedesc că însăşi activitatea de· jurist era închinată ace
luiaşi ideal culturalizant.
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LE VRAI MAIORESCU DANS L'ACTION DE SOUTENENCE
DU PREMI'ER LYCEE ROUMAIN DE BRAŞOV
(Resume)
Grace ă lettres inedites et ă d'autres documents de l'archive histo
riquc du Musee de la Premiere tcole Roumaine on evoque la personalite
du grand representant de "Junimea", Titu Maiorescu qui a beaucoup sou
tenu le premier lycee de Braşov. On a en vue !'avocat Maiorescu plus que
!'erudit. Ses actions juridiques, elles aussi, soutiennent des buts culturels.
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POZIŢIA ., GAZETEI TRANSILVANIEI" FAŢA. DE
PR OBLEMA ŢA.RA.NEASCA. ŞI RASCOALA DIN 1907
de MARGARETA

SUSANA

SPANU

Marea răscoală din România anului 1 907, care a ridicat la luptă ţără
nimea impotriva exploatării tot mai intense a moşierilor şi arendaşilor, pentru
pămînt, pentru lichidarea apăsătoarelor resturi feudale, a avut un puternic
răsunet în teri toriile româneşti aflate sub dominaţie străină.
ln rîndurile maselor populare transilvănene formate în majoritate de
ţărani, ţelurile pentru care luptau răsculaţii au găsit înţelegere şi aprobare
deoarece " ţărănimea formează nu numai în România, ci în toate ţările locu
ite de români, temelia poporului nostru. Ea este izvorul cel mai curat pentru
primenirea şi înviorarea tuturor claselor sociale"1•
Ştirile care soseau din România în Transilvania, unde milioane de ţă
rani români suportau pe lîngă jugul social şi pe cel naţional erau urmărite
cu multă atenţie. Masele populare de aci şi-au manifestat simpatia încă de
la primele veşti referitoare Ia începuturile răscoalei, iar pe măsura ampli
ficării luptei ţărănimii din România, solidaritatea cu fraţii de peste Carpaţi
se concretizează printr-o vie stare de agitaţie2•
De altfel, intreaga opinie publică transilvăneană a fost ocupată de eve
nimentele din România, evenimente care şi-au găsit o permanentă reflec
tare în presa din Imperiul Austro-Ungar.
" Gazeta Transilvaniei" din Braşov care a urmărit încă de la apariţia sa
{ 1838) " istoria tuturor frămintărilor, care au zbuciumat poporul nosi� .
a acordat u n spaţiu larg in paginile sale problemei ţărăneşti din Româ'"itia .
Astfel, in primăvara anului 1 888, puternica răscoală a ţăranilor de la'Sud
de Carpaţi este urmărită cu multă atenţie de gazeta braşoveană care înarti
colele : "Tulburările ţărăneşti din România", " Mişcarea ţăranilor din R �
nia" sau la rubrica " Ştiri telegrafice" informează cititorii săi despre evecl�.-

a Augustin D e a c, 1907 udzut peste hotare, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1967, p. 97. Asu
pra acestei probleme şi-au adus contribuţia : Gh. M a t e 1, Rifsunelul inlernatjonal al rtlscoalei
ldranilor din 1907, E.S.P.L.P., Bucureşti, 1957 ; Ion N 1 c o a r ă, Presa braşoueanif despre
rdscoala dtn 1907, In Studii şi articole de Istorie, I I I, Bucureşti, 1961.
1

"Gazeta Transilvaniei",

1

" Gazeta Transilvaniei", număr jubiliar, Iunie 1908, p. 45.
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mentele anului 1 888. Sint prezentate inceputurile acestei răscoale, determi
nată de ,. neomenoasa ( . ) administraţie comunală faţă de ţărani"', desfă
şurarea, precum şi reprimarea ei6•
Sesizind necesitatea rezolvării problemei agrare, Gazesa Transilvaniei
incheie şirul articolelor referitoare la acest moment din istoria luptelor ţără
nimii, atenţionind asupra oportunităţii şi necesităţii luării unor măsuri ,. cit
mai curind spre binele ţării şi a poporaţiunii ei"8•
Cind in anul 1 907 a izbucnit ,. marea vilvătaie revoluţionară"" care a ară
tat că România ,.suferă de o rană adîncă care-i ameninţă intreg organismul
ei şi de la vindecarea căreia atîrnă întreaga ei existenţă"7, Gazeta Transil
vaniei se dovedeşte a fi pe o poziţie foarte avansată, depăşind condiţia unei
publicaţii burghezo-democratice. Opinia sa se situează categoric pe critica
de fond a orinduirii social-politice existente pe care merge pînă la a o consi
dera determinantă în însăşi existenţa statului român. Cu această preocu
pare pentru soarta ţăranului, Gazeta urmăreşte în detaliu evenimentele
din România. Atitudinea sa este totodată expresia solidarităţii cu care ro
mânii din Transilvania ,. au urmărit totdeauna cu toată căldura inimii toţi
paşii spre bine, întreaga dezvoltare politică, economică şi culturală a celor
două principate de odinioară, unite după mari greutăţi de aproape o jumă
tate de veac într-un singur stat"9•
In această perioadă .. Gazeta Transilvaniei" era condusă de dr. Aurel Mure
şianu care preluase redacţia din mîinile tatălui său Iacob Mureşianu încă
de la 1 ianuarie 1 87810•
Consecvent liniei tradiţionale ale acestei vechi tribune de luptă a tran
silvănenilor, dr. Aurel Mureşian u va imprima ziarului un puternic caracter mili
tant, avînd însă o deosebită grijă de a se menţine în limitele unei obiectivi
tăţi şi independenţe politice, excluzînd orice fel de apartenenţă de partid11•
In orientarea Gazetei privind atitudinea luată faţă de răscoala din 1 907 ,
dr. Aurel Mureşianu a dovedit un remarcabil spirit progresist care, deşi si
tuat la limitele unui legalism caracteristic burgheziei liberal-democratice,
descifrează totuşi sensurile profunde sociale şi politice ale stărilor care au
generat răscoala din România.
Incă din luna martie 1 907 dr. Aurel Mureşianu îşi precizează opinia în arti
colul de fond .. Intîmplările din România"12, considerînd că ,.sunt triste şi
dureroase evenimentele ce le-a produs această răscoală care s-au ivit şi au
.

.

t

. Gazeta Transilvaniei", nr. 75, 5/17 aprilie, 1888.

8
1o

ldem.

5 . Gazeta Transilvaniei", nr. 76, 6/18 aprilie , 1 888, . Gazeta Transilvani e i ", nr. 75, 5/17
apriliP, 1888 ; . Gazeta Transilvaniei", nr. 78, 8/20 aprilie, 1 888 ; . Gazeta Transilvaniei", nr. 83
14/26 aprilie, 1888 ; . Gazeta Transilvaniei ", nr. 85, 1 6/28 aprilie, 1888 ; . Gazeta Transilvaniei•,
nr. 84, 1 5/27 aprilie, 1888 ; . Gazeta Transilvaniei ", nr. 88, 20 aprilie/2 mai, 1888 ; . Gazeta Tran
silvaniei", nr. 91, 23 aprilie/5 mai, 1888 ; .Gazeta Transilvaniei", nr. 94, 29 aprilie/11 mai, 1888.
8 . Gazeta Transilvaniei", nr. 94, 29 aprilie/11 mai, 1 888.
1 Augustin D e a c, op. cii., p. 79.
8 . Gazeta Transilvaniei", nr. 1 1 3, 20 mai/2 iunie, 1907.
Mircea B ă 1 t e s c u, Dr. Aurel Mureşianu şi Gazeta Transilvaniei, In 130 de ani de
la aparitia Gazetei de Transil11ania, Braşov, 1969, p. 135.
11 ldem.
ID

. Gazeta Transilvaniei", nr. 56, 1 1 /24 martie, 1907.
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trebuit sit se ivească (sublinierea ns.) ca să servească de puternic avertisment
intregii pături conducătoare din ţară . . . " , dar totodată işi exprimă dorinţa
ca .,răscoalele să poată fi potolite cit mai curind şi să se pună capăt vărsării
de singe"13•
In continuare, dr. Aurel Mureşianu, făcind tot mai mult loc in coloanele
ziarului problemelor ţărăneşti şi desfăşurării răscoalei, pe lîngă o a mplă
informare a opiniei publice, deschide şi calea unei profunde analize atit asu
pra cauzelor cît şi a consecinţelor social-politice determinate de ridicarea
la luptă a maselor populare. Dind tonul acestor analize, continuă publicarea
articolelor de fond cu virulentul rechizitoriu intitulat ., Jale şi durere în Ţara
Românească"!'.
Subliniind că ., ţara sîngerează din cauza mizeriei şi adîncei nemulţu
mm a ţăranului mult năpăstuit, stors şi nedreptăţit" , apreciază că acestui
fapt i se datoreşte ca o consecinţă firească că .,ţăranii din România şi-au
luat refugiul la acest mijloc disperat al revoltei" .
., Motivele principale ale răscoalei ţărăneşti sunt a se căuta în traiul
rău al ţ.ăranului, recunosc cu toţii, dar cu toţii din pătura conducătoare a
ţării, fără deosebire de aYere, rang şi inteligenţă, au păcatele lor, pentru că
nu s-au îngrijit cum trebuia, şi la timp, de soarta ţăranului şi îmbunătăţirea
ei" ara tă dr. Anrel Mureşianu, precizînd însă că principala vină este a ., marilor
proprietari" a cftror Yiaţ.[t politică de exploatare o demască15•
Limitele ideologice ale gîndirii sale se relevă în momentul în care res
pinge calea revoluţionară de revendicare a drepturilor ţărănimii, reclamind
o urgentă intrare în legalitate, căreia însă îi cere din partea conducerii ţării
o profundă înţelegere şi o reală bază de .,îmbunătăţire a soartei ţăranilor prin
reforme bune, folositoare şi înţelepte" 16 •
Această adevărată campanie de dezbatere a problemelor ridicate de
răscoala ţăranilor din România este organizată de dr. Aurel Mureşianu prin
asigurarea unei largi arii de informare a opiniei p ublice, şi, în paralel, analiza
semnificaţiilor sociale şi politice generate de aceasta, în care pe lîngă arti
colele sale face loc unor competente şi amănunţite opinii ale altor autori,
avind însă grijă ca acestea să se situeze în corcondanţă cu poziţia imprimată
de el Gazetei.
De-a lungul a şapte luni şi în cadrul a 59 de numere Gazeta Transil
vaniei dezvăluie cititorilor tabloul complex al ridicării la luptă a ţărănimii
de peste munţi, expresie a respectării tradiţiei acestei publicaţii de a informa
in mod temeinic şi cu toată probitatea mai cu seamă despre evenimentele
din România.
Din cercetările întreprinse apreciem că această muncă redacţională a
fost sarcina permanentă a lui Victor Branişte, pe a tunci angajat in redacţia
Gazetei şi care urmăreşte desfăşurarea luptei ţăranilor din surse directe
(corespondenţa cu România) şi din presa românească şi străină, să prezinte
cursul evenimentelor răscoalei din 1 907.
13 Ibidem.
1'

" Gazeta Transilvaniei •, nr. 60, 16/29 martie, 1907.

18

Ibidem.
Ibidem.
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In articolele de fond ., Intîmplările din România" 17, "Situaţiunea in
România" 18, "Jale şi durere în Ţara Românească"19, ,.Evenimentele din Ro
mânia"20, .,La alegerile din România"21 , "0 pagină din dezvoltarea economică
a României"22, in rubricile cu caracter permanent : ., Ştirile zilei" , "Ultimile
ştiri" , .. Cronica din afară" , ., Revista politică" sau in articole ocazionale sint
urmărite cu interes şi pe larg toate momentele răscoalei şi evenimentele din
perioada ce a urmat înăbuşirii ei.
Conştienţi că "chestiunea ţărănească ( . . . ) este o [chestiune] a ţării intregi23"
şi că ea este urmărită cu viu interes şi de românii din provinciile aflate sub
stăpî n ire străină, redactorii publicaţiei din Braşov au acordat o mare impor
tanţă informării cî t mai corecte şi variate a ci titorilor.
l n acest scop sînt publicate paralel cu articole de fond, informaţii pri
mite de la corespondentul din România al Gazetei, ştiri preluate din presa
românească şi străină şi deseori articole din aceste ziare. Cu obiectivitate
sînt utilizate referiri la evenimentele din primăvara anului 1 907, preluate
din presa românească, indiferent de orientarea politică a acesteia.
Intilnim în paginile Gazetei Transilvaniei citate numele ziarelor ,. Pa
triotul " , "Conservatorul" , .,Ţara" , .,Neamul Românesc" , "Evenimentul" ,
.. Acţiunea" , ., Patria" sau ., Voinţa naţională" . De asemenea este evidentă
grija pen tru informarea cititorilor săi asupra interesului stîrnit de răscoala
ţăranilor din România în rîndul opiniei publice din lume, prin publicarea
unor fragmente din comentariile şi articolele apărute în ziarele engleze ("The
Times" , "Daily Mail", "Daily News") , italiene ("Corriere delia Sera" , "Nazi
one") , franceze ("La Temps") sau austriece ( .. Neue Freie Presse" , "Die Zeit") .
Selecţia pe care o operează şi faptul că aceste fragmente sînt reluate
de Gazetă, demonstrează grija redacţiei de a evidenţia poziţia în majoritate favo
rabilă a presei străine faţă de eroica luptă a ţărănimii române şi mai ales
atitudinea opiniei p ublice internaţionale care, incunoştiinţată despre cauzele
adinci economico-sociale ce au stat la baza răscoalei24, a sesizat necesitatea
rezolvării problemei agrare în folosul ţărănimii26•
Atît publicarea in martie 1 907, cind răscoala ţăranilor atinge punctul
său culminant, a numeroase articole dedicate acestui eveniment, articole
care ocupă pagini intregi ale Gazetei, cit şi interesul manifestat faţă de con
secinţele social-politice ale răscoalei din Rominia, sînt dovezile unei atitudini
angajate faţă de soarta ţărănimii române. Totodată, răscoala a fost pentru
Gazeta Transilvaniei o nouă ocazie (după cea din 1 888) de analiză şi inves
tigaţie social-economică şi politică a unei probleme fundamentale a istoriei
României - problema agrară.
17

" Gazeta Transilvaniei", nr. 56, 11/24 martie, 1907.
" Gazeta Transilvaniei", nr. 58, 14/27 martie, 1907.
18 " Gazeta Transilvaniei", nr. 60, 1 6/29 martie, 1907.
10 " Gazeta Transilvaniei", nr. 66, 25 martle/5 aprilie, 1907.
a1
" Gazeta Transilvaniei", nr. 1 13, 20 mai/2 iunie, 1907.
11 " Gazeta Transilvaniei", nr. 171, 2/15 august, 1907.
11 " Gazeta Transilvaniei", nr. 113, 20 mai/2 iunie, 1907.
11 " Gazeta Transilvaniei", nr. 57, 13/26 martie, 1907 ; " Gazeta Transilvaniei", nr. 63, 20
martie/2 aprilie, 1907 ; " Gazeta Transilvaniei", nr. 86, 15/28 aprilie, 1907 ; " Gazeta Transilva
niei", nr. 151, 15/28 iulie, 1907.
• " Gazeta Transilvaniei", nr. 63, 20 martie/2 aprilie, 1907.
1•
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In decursul întregii campanii de presă desfăşurată de Gazeta Transil
vaniei (martie-august) , o permanentă p reocupare a fost aceea de a înţelege
şi explica cauzele care au generat puternica ridicare la luptă a ţărănimii ro
mâne. Aceasta a prilejuit realizarea unui veridic tablou al situaţiei robului
pămîntului la începutul secolului XX. Considerat ..blînd ca un miel, îngă
duitor şi cu îndelungă răbdare faţă cu toate umilirile şi nedreptăţile ce la în
dură de secole" , ţăranul român a devenit în primăvara lui 1 907 Tigru in
fiorător"26. Aceasta, pentru că ţărănimea trăia .. în condiţiuni cu totul ne
mulţumitoare şi a fost cuprinsă de o disperare aşa de mare, încît s-a văzut
îndemnată în multe părţi ale ţării a-şi lua refugiul la acte de violenţă"27•
De fapt, pentru cunoscătorii din acea perioadă a problemei agrare, răscoala
ţăranilor nu a fost o surpriză , căci ,.ţăranului muncitor îi erau de 3 - 4 de
cenii închise toate căile şi drumurile de a putea progresa ori a se putea plînge
cuiva şi de a-şi căuta dreptul său" 28• Sînt afirmaţiile făcute în articolul " 0
pagină din dezvoltarea economică a României" d e către Ioan de p e Văcărea29•
Autorul, în acest bogat material care se întinde de-a lungul a trei nu
mere ale Gazetei Transilvaniei (nr. 1 7 1 , 1 73 , 177) , face o documentată şi
realistă analiză a situaţiei ţărănimii din România şi de aici a cauzelor care
au determinat declanşarea răscoalei.
Lipsa de pămînt, doleanţă de secole a ţăranului român, legea rurală
din 1 864 şi consecinţele acesteia suferă o profundă cercetare din partea au
torului care subliniază că .. împroprietărirea şi emanicparea ( . . . ) a fost mai
mult o ficţiune decît o liberare a braţelor, vitelor şi uneltelor de muncă ( . . . )" ,
ea rămînînd doar pe .. hîrtie"30 •
Apreciind lipsa de pămînt ca o problemă fundamentală a chestiunii
ţărăneşti din România dar şi din Transilvania, publicaţia braşoveană în p a
ginile sale, de-a lungul anului 1 907 (şi după înăbuşirea răscoalei)31 , a acordat
o atenţie deosebită acesteia. In ştirile publicate, în articolele de fond sau
preluate din presa românească şi străină, în fruntea cauzelor izbucnirii revol
tei ţărăneşti este omniprezentă nevoia de pămînt a sătenilor.
Totodată, Gazeta sesizează, ca o caracteristică a agriculturii româ
neşti de la inceputul secolului XX, extinderea sistemului marii arendări,
a parazitismului marii proprietăţi funciare şi, ca urmare, puternica reacţie
a ţărănimii împotriva arendaşilor, asociaţiilor arendăşeşti, a cămătarilor
de tot felul.
In numărul său din 16/29 martie 1 907, Gazeta Transilvaniei, in arti
colul .. Jale şi durere în Ţara Românească" , arată : " marilor proprietari, boieri
şi neboieri le plăcea să petreacă o mare parte a anului în străinătate, risipind
banii primiţi de la arendaşii lor, pe cînd aceştia îşi exercitau acasă meseria
..

18 " Gazeta Transilvaniei", nr. 171, 2/15 august, 1907.
17 "Gazeta Transilvaniei", nr. 113, 20 mai/2 iunie, 1907.
aa

ldem.
" Cercetările lntreprinse nu ne-au permis identificarea celui care a folosit acest pse
udonim. Este cert lnsă că a fost un foarte bun cunoscător al problemei agrare din România
dar şi din Transilvania.
ao "Gazeta Transilvaniei", nr. 171, 2/15 august, 1907.
11 "Gazeta Transilvaniei", nr. 235, 24 octombrie/6 noiembrie, 1907.
11 - CUMIDAVA
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de a despuia pe ţărani ca să se îmbogăţească ei însuşi, dar mai ales stăpînii
lor, ca de pildă, in cazul trustului Fischer care ţinea în arendă zeci şi sute
de moşii, ca să poată aduna milioane din sudoarea amară a ţăranului" .
Intensa exploatare a ţăranului român, pe baza unui sistem mixt înte
meiat pe imbinarea noilor relaţii capitaliste cu rămăşiţe feudale, constituie
o altă cauză a răscoalei din 1 907, evidenţiată de Gazeta Transilvaniei.
Tot Ioan de pe Văcărea în articolul " 0 pagină din dezvoltarea economică a
României" , referindu-se la acest sistem, notează : .. sistemul de apăsare cu
claca, dijma şi datoriile de tot felul au rămas şi au persistat, şi s-au înrăută
ţit mult din an în an graţie dezvoltării vertiginoase şi nefireşti a agriculturii
mari, a unei concurenţe neegale şi nemiloase"32• Cu multă înţelegere pentru
viaţa grea a ţăranului răsculat, acelaşi autor arată : .. Acum să-şi închipuie
oricine soarta săteanului muncitor ţinut cu recolta lui pe cîmp trei luni de
zile pe un ger de 23°C şi poate la distanţă de mai mulţ.i kilometri de sat in
zăpadă de 2 - 3 metri" . Şi c.ontinuă :"de cîte ori nu se întîmplă aceasta că-i
ţin cu porumburile nedijmuite pe cîmp pînă ce trece gerul bobotezei ca să
mai stoarcă cine ştie ce de la ei şi să-i pună la noi învoieli şi noi umiliri" . Pen
tru că nu există " nici o autoritate , nici o persoană care să le ajute ori să se
intereseze de soarta şi durerea lor" , Ioan de pe Văcărea conchide : "fireşte
şi pacienţa de voie a ţăranului poate să aibă o margine"33• Mai ales că " azi
nu mai ai pe moşie un băţ de lemn, n-ai casă de locuit decît o hrubă, n-ai
grajduri nici magazii p e n t ru producte, şoproane pentru unelte şi nutreţ,
nu ai nimic"34• Iată de ce ţăranii în primăvara lui 1 907 ,cu o putere nemai
întîlnită in istoria ridicărilor la luptă a maselor populare " cer pămînt, cer
să fie trataţi omeneşte şi mai cu blîndeţe, să nu mai fie supţi şi schingiuiţi
de lacomii arendaşi care ar vrea să tragă trei piei de pe ei, vreau ca păsurile
lor să fie judecate cu dreptate şi mai vreau şi alte multe, căci e lung pomel
nicul bietului ţăran"36 .
Clarificarea caracterului răscoalei ţăranilor din 1 907 a fost una din cele
mai esenţiale şi mai viu disputate probleme în presa burgheză din Transil
vania din acea perioadă36 ., Gazeta Transilvaniei" este u na din acele publicaţii
care a apreciat în mod just de-a lungul adevăratei sale campanii de presă
din martie pînă în august 1 907, sensurile reale ale caracterului agrar al acestei
răscoale. Incă din martie 1 907 Aurel Mureşianu constată în cunoscutul său
articol " Jale şi durere în Ţara Românească" că " nu este pentru prima oară
că ţăranii din România şi-au luat refugiul la acest mijloc desperat al revoltei.
Nu mai încape îndoială că mişcarea este agrară"37•
Paralel cu analiza cauzelor care au determinat declanşarea luptei ţă
ranilor din primăvara anului 1 907 ,. Gazeta Transilvaniei" , încă din numărul
45 (27 februarie/1 2 martie) începe să informeze asupra desfăşurării răscoalei.
•

as " Gazeta TransilvanleiM, nr. 55, 10/23 martie, 1907 ; "Gazeta TransilvanlelM, nr. 56 ,
11/24 martie, 1907 ; "Gazeta Transilvaniei", nr. 60, 16/29 martie, 1907 ; "Gazeta Transilvaniei,
nr. 171, 2/15 august. 1907.
88 "Gazeta Transilvaniei", nr. 177, 11/24 auguat, 1907.
84 Idem.
a& " Gazeta Transilvaniei", nr. 60, 16/29 martie, 1907.
88 Augustin D e a c,
op. cit., p. 30.
17 Idem.
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In cadrul rubricilor "Evenimentele din România" , " Ştirile zilei" , "Ultimele
ştiri" sint publicate date despre inceputul luptei, extinderea ei în Moldova
apoi in Muntenia şi Oltenia. De relevat este faptul că in aceste numere re
dacţia gazetei prin publicarea pe prima pagină a unor articole de fond care
analizează motivele răscoalei, iar în celelalte pagini la rubricile amintite,
a datelor despre evoluţia evenimentului, transformă această publicaţie in
tr-o adevărată cronică a ridicării ţărănimii.
Urmărind evenimentele se consemnează că "primele inceputuri ( . . . )
s-au ivit în comuna Flămînzi, judeţul Botoşani ţinută in arendă de Moki Fi
scher . . . "38, răscoala extinzîndu-se "tot mai ameninţător"38 din Moldova in
Muntenia şi Oltenia. Sînt prezentate momente de mare încleştare ca acela
din Pietroşani (judeţul Vlaşca) unde "peste 2 000 de ţărani cu steaguri roşii
în frunte ( . . . ) au devastat palatul prinţului Ştirbey'' sau lupta dintre cei
2 000 de oameni (ţărani n.n.) care au reacţionat cu topoare şi ciomege la
intervenţia armatei (comunele Găujani şi Arsache, judeţul Vlaşca) . De ase
menea se relatează despre puternica ciocnire cu armata care a avut loc in
comuna Cacaleţi cu ocazia căreia au căzut numeroşi morţi şi răniţi de partea
răsculaţilor4°. In numărul 67 din 24 martie Gazeta Transilvaniei anunţă
restabilirea liniştei, iar în numerele care au urmat ea nu a încetat să se ocupe
de modul în care autorităţile româneşti, nevoite "să recunoască existenţa
unei probleme agrare în România"41 încearcă să îmbunătăţească situaţia
maselor ţărăneşti.
Astfel sînt urmările dezbaterile din ,. camerele române" care se referă
la problema agrară cît şi măsurile privind îmbunătăţirea situaţiei ţărănimii
concretizate în elaborarea unor legi cu conţinut agrar.
In paginile Gazetei se afirmă necestiatea unor reforme ,.prin care soarta
ţărănimei s-ar putea schimba spre bine şi prin care mulţămirea şi buna în
ţelegere s-ar putea restabili din nou între diferitele clase sociale" . Se face
apel Ia ,. multă judeca tă, multă prevedere şi mai virtos multă abnegare de
sine şi mult patriotism, ca problema . . . (ţărănească n.n.) să se poată dezlega
spre mulţumirea tuturor şi spre binele ţării întregi"42•
Tot in paginile Gazetei Transilvaniei se află reflectat şi modul în care
diferite clase şi categorii sociale, partide şi grupări politice din România
au reacţionat la evenimentele din primăvara anului 1 907.
Cititorii sînt informaţi despre ajutoarele date ţăranilor de muncitorii
din Galaţi Ia 14 martie pentru ocuparea Palatului administrativ, în urma
ciocnirii cu armata căzînd 12 morţi43•
De asemenea din ştirile publicate reiese solidaritatea mişcării socialiste
din România cu lupta ţărănimii.
Astfel, Ia rubrica .. Ultimele ştiri" , se spune că membrii cercurilor socia
liste din Bucureşti, Brăila şi Galaţi : au început să distribuie in comunele din
88

. Gazeta Transilvaniei", nr. 1 77, 1 1/24 august, 1907.
. Gazeta Transilvaniei", nr. 58, 14/27 martie, 1907.
'0 . Gazeta Transilvaniei", nr. 58, 14/27 martie, 1907.
n .Era Socialistă", aprilie, 7/1977, p. 26.
u . Gazeta Transilvaniei", nr. 1 13, 20 mai/2 iunie, 1 907.
u Ion N i c o a r ă, op. cit., p. 417.
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jurul Bucureştilor manifeste revoluţionare"", iar peste citeva zile la aceeaşi
rubrică pe scurt se anunţă solidaritatea membrilor cercului socialist " Româ
nia muncitoare"'6 cu cauza celor ridicaţi la luptă.
O contribuţie reală la sprijinirea luptei ţărănimii române în 1 907 au
avut-o studenţii din cele două ce�tre universitare - Bucureşti şi Iaşi animaţi de fierbinţi simţăminte de solidaritate cu lupta şi cauza dreaptă a
ţărănimii. Ei au manifestat in sprijinul revendicărilor exprimate de răsculaţi,
au condamnat reprimarea şi regimul de teroare instaurat în timpul eveni
mentelor revoluţionare46•
Ecoul acestor acţiuni ale tinerimii din România este ilustrat şi de faptul
că Gazeta Transilvaniei acordă un spaţiu important ştirilor referitoare
la intrunirile studenţeşti47, la demnonstraţiile din Bucureşti şi laşi, la memo
riul studenţilor bucureşteni şi ieşeni48 care conţinea propuneri pentru îmbu
nătăţirea soartei ţărănimii.
Şi fraternizarea soldaţilor cu ţăranii răsculaţi a fost înfăţişată de Gazeta
Transilvaniei60• Astfel, corespondentul publicaţiei braşovene, in articolul
" Scrisoare din Bucureşti" , relatează că Consiliul de război al Corpului de
armată aflat la Stăneşti a judecat 75 de soldaţi " care ( . . . ) au refuzat să tragă
focuri asupra răsculaţilor . . . "51•
Alături de ţărănime in zilele lui martie 1 907 s-au aflat şi intelectualii
satelor. Asupra acestui aspect atenţionează Gazeta Transilvaniei în numă
rul 81 cind anunţă descoperirea de către autorităţile române a unei societăţi
secrete " Pentru dezrobirea ţăranilor" , cu un intreg program de revendicări
politice şi economice. Membrii acestei societăţi, învăţători, au răspîndit
manifeste in care se făcea un apel călduros la lupta pentru dezrobirea ţăra
nilor.
In aceeaşi idee de a informa cit mai complet cititorii atit asupra răscoa
lei din România cit şi implicaţia ei în viaţa social-politică, redactorii Gaze
tei Transilvaniei, de-alungul a 10 numere, vor publica date despre Vasile
M. Kogălniceanu şi procesul în care a fost implicat. Interesul Gazetei ma
nifestat faţă de personalitatea acestui intelectual care a vădit "ani de-a rindul
o preocupare susţinută faţă de problemele statului românesc şi ale economiei
agrare" 62 a fost determinat de strînse legături care au existat intre familia
Mureşenilor şi familia Kogălniceanu63•
" " Gazeta Transilvaniei", nr. 56, 10/23 martie ,1097.
" Gazeta Transilvaniei", nr. 66, 23 martle/5 aprilie, 1907.
ca
Titu G e o r g e s c u, Ion 1 1 i n c i o i u, 1907, intelectualii şi răscoala, Ed. Scrisul
românesc, Craiova, 1974, p. 129.
'7 " Gazeta Transilvaniei", nr. 57, 13/26 martie, 1907.
ca " Gazeta Transilvaniei", nr. 57, 13/26 martie, 1907.
u "Gazeta Transilvaniei", nr. 53, 8/21 martie, 1907.
5o Ion N i c o a r ă, op. cit., p. 418.
11 " Gazeta Transilvaniei", nr. 159, 18/31 Iulie, 1907.
18 Ti tu G e o r g e s c u, Ion 1 1 i n c i o i u, op. cit., p. 52.
•a Arhiva Mureşenilor, nr. 1 1.932, nr. 5942, nr. 1 1933.
Recentele cercetări lntreprinse In Arhiva Mureşenllor au scos la iveală noi documente. Aces
tea lntregesc cunoaşterea vechilor şi strlnselor legături care au existat In decursul timpului
Intre Iacob, Aurel Mureşianu şi Mihail şi Vasile Kogălniceanu.
ca
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Atît corespondenţa aflată in Arhiva Mureşenilor cit şi atenţia deosebită
şi spaţiul mare acordat in coloanele Gazetei Transilvaniei, ne indreptăţesc
a considera că in afara legăturilor de p rietenie intre dr. Aurel Mureşianu şi
Vasile M. Kogălniceanu a existat şi o comunitate de vederi social-politice,
explicabil accentuată în perioada răscoalelor ţărăneşti din 1 907.
*

*

*

Faţă de amploarea pe care ,. Gazeta Transilvaniei" a dat-o evenimentelor
din anul 1 907 şi aspectelor social-politice ale problemei agrare, putem con
sidera că ne aflăm în faţa unei participări active la dezbaterile provocate
de acestea, o luare de poziţie semnificativă pentru opinia publică a românilor
transilYăneni. Gazeta Transilvaniei, prin orientarea dată de dr. Aurel Mure
şianu, pătrunde adinc in cauzele reale ale problemei agrare cu mult discernă
mînt şi punînd la bază principii evident progresiste, limitele sale rezumindu-se
la neacceptarea apelului la mase şi a căii revoluţionare in soluţionarea pro
blemelor sociale, aderind la calea legalistă, inerente mentalităţilor de clasă
şi democraţiei liberale burgheze.
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LA POSmON DE LA .,GAZETA TRANSD.VANIEI" VJS-l VJS DU PROBJ..biE
AGRARE ET LA REVOLTE DE 1907
..

(Resume)
Des le commencement de la revolte des paysans de 1 907 de Roumanie,
Gazeta Transilvaniei (La Gazette de la Transylvanie) a pris position vis-a-vis
de l'enlhement du peuple et le probleme agrare, en declanchant une vraie
campagne de presse. La position de la gazette est nettement affirme dans
le sens que la classe paysanne est, non seulement en Roumanie mais dans
toutes les res regions habitees par les roumains, le fondement meme du peuple
roumain, et, en consequence, l'oppresion a laquelle a ete soumise et le manque
de droits a attire le declanchement des revoltes des paysans.
En analysant les evenements, les redacteurs de la gazette se situent
sur une position avancee, en apportant une critique de fond du regime social
economique de Roumanie.
En suivant en detail, pendant sept mois (mars -ao u t) en 59 numeros,
dans les articles de fond, aux rubriques ,.Les nouvelles du j our" , ,.Les der
nieres nouvelles", .,La chronique externe", .,La revue politique" , le tableau
de la vie sociale-politique de Roumanie, Gazeta Transilvaniei (La Gazette
de la Transylanie) a prouve une intense preoccupation pour la comprehen
sion et l'explication des causes qui ont engendre 1' enlevement a la lutte de
la classe paysanne roumaine. La gazette, par une participation active a ces
debats, apporte une prise de position significative pour l'oppinion pu blique
des roumains de Transylvanie.
Situe entre les limites d'un liberalism democrat-bourgeoise, La gazette,
sans accepter l'appel aux masses et la voie revolutionaire comme moyen
de solution des problemes sociales, penetre profondement dans le soustrat
reel des causes et des consquences du regime bourgeois de Roumanie.
·
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TRADIŢII DE LUPT! ŞI LEGATURI INTERNAŢIONALISTE ALE
TINERETULUI BRAŞOVEAN ( 1921 - 1947)
de DOR ICA BUCUR

Parte a mişcării revoluţionare şi democratice din România, lupta tine
retului a urmat neabătut de-a lungul intregii sale istorii traiectoria de eroism
şi glorie pe care proletariatul român a trasat-o in contextul idealulului de
independenţă naţională şi libertate socială.
Tineretul, dintotdeauna dinamic şi receptiv la nou, a îmbrăţişat cu entu
ziasm idealurile de libertate naţională şi dreptate socială aducindu-şi aportul la
infăptuirile noi ale societăţii.
Dintre principiile fundamentale ale invăţăturii marxist-leniniste, solida
ritatea internaţională cu forţele înaintate de pretutindeni şi intrajutorarea
reciprocă cu celelalte detaşamente înaintate ale popoarelor au caracterizat
intotdeauna mişcarea revoluţionară şi democratică din România din care
făcea parte integrantă şi mişcarea de tineret1• Astfel, tineretul român a aderat
la toate evenimentele interne dar şi la acelea care se declanşau dincolo de
fruntariile patriei, acţiunile sale de solidaritate cu tineretul revoluţionar şi
democratic din aceste ţări imbrăcind o intreagă paletă de forme.
Parte integrantă a mişcării tineretului din România, lupta tineretului
revoluţionar şi democratic din judeţul Braşov, sub directa îndrumare a orga 
nizaţiei locale a P.C.R. s-a solidarizat de-a lungul anilor cu idealul proletaria
tului din intreaga lume, cu cauza inaintată a tuturor luptătorilor pentru demo
craţie, progres social şi libertate naţ.ională.
După istoricul Congres din mai 1 921 , de creare a Partidului Comunist
Român, lupta tineretului din întreaga ţară şi din judeţul Braşov a continuat
şi a ridicat pe o treaptă superioară cele mai inaintate tradiţii patriotice şi
internaţionaliste ale mişcării muncitoreşti şi de tineret din România.
Marea Revoluţie Socialistă din Octombrie, eveniment ce a deschis o nouă
epocă în istoria omenirii, a avut un puternic ecou in rîndul tineretului progre
sist din Braşov care a omagiat an de an prin adunări sau demonstraţii victoria,
dar in acelaşi timp in 1 921 a luat arma in mină pentru a trece activ la apărarea
revoluţiei greu încercată in acele momente. Astfel, mai mulţi tineri impresio1 Nicolae C 1 a u ş e s c u, Expunere cu privire la actioitatea politic�ideologică şi cultural·
educallcii de formare a omului nou, constructor conştient şi de110tat al societălii socialiste multi·
lateral dezl10ltate şi al comunismului In Romdnia, prezentati la Congresul educaţiei poliUce şi
al culturii socialiste, 2 Iunie 1976, Editura poUUcă, 1976.
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naţi desigur şi de copiii sosiţi la noi în ţară din unele regiuni ale Rusiei Sovie
tice, bîntuită de secetă, şi-au procurat banii necesari pentru a pleca " în Rusia
să se înscrie în armata bolşevică."2•
La Braşov, in toată perioada interbelică, s-a anivcrsat Marea Revoluţie
din Octombrie şi prin răspîndiri de manifeste în zilele premergătoare eveni
mentului, iar perioada 1 - 10 noiembrie a constituit un prilej deosebit de a se
face propagandă amplă în rindul tuturor muncitorilor atît tineri cit şi virstnici.
Au fost răspîndite manifeste, pe drumul şi în faţa fabricii de celuloză din Zăr
neşti, în diferite cartiere din Braşov, în colonia minei de cărbuni "Concordia"
din Vulcan. Aria de răspîndire a manifestelor a cuprins şi toată zona industrială
a oraşului Braşov şi anume uzina de avioane I . A.R . , fabricile Schiel, Scherg,
Tellmann, Hess, uzina electrică şi altele3•
La aniversarea jubiliară de 10 ani prin grija partidului şi a tineretului
comunist s-au răspîndit larg şi publicaţiile organizaţiei Blocul Muncitoresc
Ţărănesc care a apărut în număr festiv, dedicat în exclusivitate evenimentului•.
Constatăm aşadar că la Braşov an de an tineretul s-a preocupat de aniversarea
acestui eveniment, ocazie cu care se făceau cunoscute şi primele succese ale
regimului socialist din Uniunea Sovietică.
Pentru activitatea depusă mulţi din comunişti, între care şi tineri au
fost arestaţi. In timpul anchetei aceştia au dat dovadă de curaj şi spirit de
răspundere recunoscînd că fac parte din organizaţia comunistă şi că au des
făşurat activitate propagandistică. In cuvîntul său unul din comunişti, după
ce a arătat convingerile sale politice, a relevat faptul că mişcarea devine tot
mai puternică şi că la idealurile comuniste aderă, din ce în ce mai mulţi cetă
ţeni de profesii diferite : muncitori, ţărani, intelectuali şi ofiţeri. Un aspect
interesant il constituie faptul că dintre cei 1 1 arestaţi, 9 au fost tineri. In ceea
ce-i priveşte pe ceilalţi doi, unul din cazuri e deosebit de semnificativ pentru
a ilustra cum ideile comunise atrăgeau tot mai mulţi cetăţeni de diferite con
vingeri politice. Un fost plutonier de jandarmi, reformat în 1922, pentru
cauză de boală, a trecut în organizaţia comunistă, motivînd că nimeni nu s-a
interesat de soarta lui şi că nu primeşte nici o pensie pentru anii serviţi în
slijba ţării.6 Acesta nu este un caz singular ci este o dovadă că tot mai mulţi
oameni de profesii şi convingeri politice diferite, unii din ei după o lungă peri
oadă in slujba regimului burghezo-moşieresc, s-au desolidarizat de vechile
rînduieli militind activ pentru instaurarea unei noi orinduiri.
Anul 1 932 a marcat apariţia ziarului " Ifju bolşevik" (Tînărul bolşevic}
editat de secţiunea din Braşov a Uniunii Tineretului Comunist din România
care a constituit dovada unei cotituri in viaţa tineretului comunist braşovean8•
Pe lîngă materialele care consemnau evenimentele locale, ziarul a ilustrat
principiul internaţionalismului proletar publicind articole referitoare la suc1

Arhivele statului Braşov, fond Prefectura Braşov, cabinet, nr. 872/1921.
Arh. St. Braşov, Colecţia de documente privind mişcarea muncitorească din judeţul
Braşov din anii 1917- 1944, nr. 9, 10, 44, 63.
' Ibidem.
6 Arh. St. Braşov, loc. cit., nr. 213.
1 Tltu G e o r g e s c u, Mircea 1 o a n i d, Presa P.C.R. şi a organi:aţlilor sale de masă,
JI%1- JIII, Ed. ştllnţlllcă, Buc., 1963, p. 151.
8
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cesele pe care le inregistra primul stat socialis t din lume: de reţinut în acest
sens este articolul ,. Cum se construieşte socialismul în Uniunea Sovietică, pen
tru apărarea revoluţionară a V ni unii Sovietice"7•
Cu prilejul implinirii a zece ani de la Congresul tineretului socialist de la
Berlin care a hotărît afilierea acestuia la Internaţionala comunistă, organi
zaţia din Braşov a V .T .C. credincioasă principiului internaţionalismului pro
letar a decis aniversarea acestui eveniment prin întruniri, demonstraţii şi
răspîndire de manifeste8•
Tineretul din Braşov şi-a manifestat solidaritatea şi cu alte prilejuri la
diferite congrese internaţionale ilustrind dorinţa de pace şi solidaritate inter
naţională.
Sub conducera Partidului Comunist Român
impotriva fascismului şi războiului
In împrejurările creşterii pericolului fascist, P.C.R. a militat pentru o
largă coaliţie democratică în cadrul căreia Uniunea Tineretului Comunis t a
contribuit la crearea frontului popular antifascist.
In perioada creşterii pericolului fascist şi a războiului care atenta la inde
pendenţa şi suveranitatea popoarelor, U.T.C. din România, iar ca parte inte
grantă a acesteia , organizaţia locală din Braşov, a organizat întruniri şi demon
straţii de protest, a tipărit şi răspîndit manifeste, sau a fost reprezentată în
diferite comitete care au luptat pentru apărarea unor personalităţi marcante
ale mişcării muncitoreşti internaţionale.
In perioada interbelică, ziua de 1 august, a fost socotită ca zi de luptă
impotriva războiului imperialist, in acest spirit organizaţia locală V .T .C.
Braşov a organizat in mai mulţi ani acţiuni care să marcheze această dată.
Este de consemnat faptul că in anul 1 929 sub îndrumarea secţiei locale a P.C.R.,
tinerii comunişti au inceput pregătirea zilei de 1 august încă din iarnă de la
o intrunire care a avut loc la 8 februarie 1 929 într-o casă conspirativă din
Braşov8•
Legăturile din tre organizaţia U.T.C. şi P.C.Il. erau deosebit de intense
iar schimburile de materiale propagandistice erau frecvente. Cu ocazia zilei
de 1 august 1 929, socotită in perioada interbelică zi de luptă impotriva răz
boiului imperialist un tînăr utecist a inminat unui membru al organizaţiei P.C.R
Braşov, 1 2 exemplare din ziarele ,. Viaţa muncitoare" şi .. Munkaselet"
pentru a le răspîndi in rindul muncitorilor de la tunelul Teliu. Ambele conţineau
articole referitoare la importanţa zilei de 1 august. ln .. Viaţa muncitoare"
nr. 22 din 1 1 august 1 929, articolul ,.De 1 August muncitorimea a demonstrat
impotriva războiului imperialist şi pentru apărarea Uniunii So,·ietice" , men
ţiona că : ,. Această campanie, abia începută în ziua de 1 August, va fi dusă,
pînă la completa dărîmare a regimului burghez" . ,. Munkaselet" nr. 3 din 27
iulie 1 929 in articolul ,. 1 August" chema întreaga muncitorime din România
la luptă pentru răsturnarea regimului burghez10• Pentru agitaţ.ie în rindul
1

Arh. St. Braşov, loc. cit., nr. 1 77,
Ibidem, nr. 178.
1 File din Istoria U. T.C., Editura politică, Buc., 1971, p. 160.
10 Arh. St. Braşov, fond Parchetul tribunalului Braşov, dosar nr. 1180/1929.
1
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muncitorilor tineri şi virstinici, cei doi au fost deferiţi justiţiei şi condamnaţi
la două luni inchisoare11• Aceeaşi preocupare pentru sărbătorirea zilei de 1
august s-a remarcat şi in anii următori. s-au organizat greve, intruniri şi demon
straţii de protest impotriva războiului in uzine şi fabrici, pe străzi de asemenea
s-au răspîndit manifeste12• Pentru ca acţiunile să fie cit mai bine organizate,
U.T.C. şi P.C.R. din Braşov au primit sprijinul conducătorilor de la centru
care şi-au pus toată experien ţa şi iscusinţa lor in organizarea unor manifestări
cit mai ample. Pentru anul 1 933, alături de formele amintite s-au prevăzut
şi altele de mai mare amploare şi diversitate intre care şi arborarea de steaguri
roşii. Pregătirile intense au determinat organele de conducere din Braşov
să efectueze arestări in rindurile uteciştilor13•
In vremurile grele prin care a trecut poporul chinez, cind militariştii
japonezi, in tentativa de a ieşi din criza economică de supraproducţie au declan
şat, la 18 septembrie 1931 , aventura expansionistă impotriva Chinei ocupind
Manciuria, P .C.R. şi U.T .C. a mobilizat masele largi muncitoare de tineri şi
virstnici din intreaga ţară, la o vastă acţiune de sprijinire politică şi morală
a luptei duse de poporul chinez pentru apărarea independenţei şi integrităţii
patriei sale14• Tineretul din Braşov şi-a declarat deplina sa solidaritate cu
lupta eroică a tineretului chinez intr-un manifest lansat de Comitetul regional
din Ţara Birsei al P.C.R. şi U.T.C. In noiembrie 1 932 se arăta că in China de
aproape un an imperialiştii japonezi măcelăresc sutele de mii de chinezi revo
luţionarP5 care luptă pentru independenţă, integritate naţională şi o viaţă
nouă .
ln 1 933, cu ocazia zilei de 1 Mai, Secţiunea din Braşov a P .C.R. a lansat
un manifest intitulat : "Muncitori ! Muncitoare ! Muncitori tineri ! Săraci ţărani 1
Proprietari mici ! Im·alizi de război i Văduve şi orfani i Pensionari ! Soldaţi i"
prin care ii chema pe toţi să lupte cu elan pentru " Apărarea revoluţionară a
Chinei Sovietice1 6" .
Materialele propagandistice pentru sprijinirea luptei eroice a poporului
chinez, intre care manifestul sus-menţionat şi revista "Mişcarea comunistă
din China" au fost răspîndite nu numai în Braşov, ci şi la Rîşnov unde
uteciştii au făcut totodată propagandă şi pentru a coopta cît mai mulţi adepţi
la ideile comuniste17•
Uni unea Tineretului Comunist din Braşov, credincioasă principiului de
cinstire a marilor evenimente din istoria proletariatului internaţional şi a
personalităţilor sale, in conformitate şi cu indicaţiile primite din partea Comi
tetului Regional Ardeal al P .C.R., prin Circulara adresată comuniştilor şi
uteciştilor, a organizat comemorarea a 50 de ani de la naşterea marelui dascăl
al proletariatului, fondatorul socialismului ştiinţific, Karl Marx18• La adunarea
11 Ibidem,.
n

Ibidem, dosar nr. 1927/1929.

11

Arh. St. Braşov, Loc. cit., nr. 192.
Ibidem, nr. 225.
111 C. B o t o r a n, Gh. V n c, Pal'lidul Comunist Romdn In {IUntea actiunilor de solidaritate cu lupta reooluttonard a poporului chinez, In �Anele de istorie", nr. 4/1971, p. 57.
18 Arh. St. Braşov, loc. cit., nr.
213.
17 Arhiva I.S. l.S.P., cota A XVII 44.
11 Arh. St. Braşov, fond Parchetul tribunalului Braşov, dosar nr. 2635, fila 3 - 4.
u
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care a avut loc in ziua de 3 martie 1 933, la care au participat 70 de persoane
"majoritatea tineri muncitori" conducătorul lucrărilor a evocat personalitatea
"marelui luptător socialist" de la moartea căruia la 18 martie 1 933 se împli
neau 50 de ani. EI a mai anunţat programul manifestărilor organizate cu acest
prilej. A arătat că la căminul muncitoresc din strada Morii nr. 7 (azi strada
Matei Basarab nr. 1 5) urma să se ţină o mare adunare comemorativă, să se
răspîndească ziare care evocau figura marelui intemeietor al învăţăturii mar
xiste, pentru a fi cunoscută de cit mai mulţi muncitori, tineri şi vîrstinicil11•
Pe aceeaşi linie de cinstire a memoriei înaintaşilor, uteciştii din Braşov
au organizat săptămîna de propagandă "Lenin - Liebnecht - Luxemburg"
in care toate nucleele au făcut o strictă programare a şedinţelor şi manifestă
ţiilor de stradă. s-a impinzit oraşul cu manifeste şi lozinci scrise pe zidurile
clădirilor, s-au arborat, cu toată vigilenta autorităţilor, drapele roşii20•
In acelaşi an ziarul "Tînărul muncitor" organ central al secţiunii de tineret
de pe lîngă Sindicatele unitare arăta că tineretul sărbătoreşte " Amintirea a
trei uriaşi ai luptelor proletariatului : Lenin - Liebnecht - Luxemburg.
Toată viaţa lor n-a fost decit o neîntreruptă jertfă pentru cauza muncitorimii
şi ţărănimii. Moartea lor a fost încununarea vie ţii lor : Ei au murit luptind
aşa cum au trăit luptind"21• Tineretul din Braşov nu putea sărbători mai bine
această memorabilă zi decît prin muncă şi luptă22• Ziua sărbătorii celor trei
mari luptători ai proletariatului a fost marcată prin răspindiri de manifeste.
Un manifest editat de P.C.R. şi C.T.C. Secţiunea Braşov a fost confiscat de
la tînărul comunist Iosif Szekely în seara de 1 9 - 20 ianuarie a anului 1 93 ! 23•
Manifestul era adresat deopotrivă muncitorilor tineri şi virstnici fără deosebire
de naţ.ionalitate , el fiind tipărit atit în limba română cît şi in maghiară14•
Manifestul intitulat "Muncitori ! Muncitoare ! Tovarăşi !" editat de Secţiunile
P.C.R. şi U.T.C. din Braşov în anul H l32, cheamă la intensificarea luptei cu
prilejul aniversării zilei lui Lenin- Liebknccgi- Luxemburg. Manifestul a
fost răspîndit şi afişat pe numeroase străzi din Braşov la 14 ianuarie 1932 şi a
constituit probă de acuzare în procesul a doi tineri comunişti arestaţi în timpul
îndeplinirii acestei misiuni25 • In anii u rmători acţiunile dedicate acestei zile
au continuat, lor adăugînd u-li-se şi răspîndirea unei reviste intitulată "Lenin
- Liebnecht - Luxemburg"26, care deserie viaţa şi activitatea celor trei mari
luptători, pildă pentru toţi comuniştii.
Pe linia relaţiilor internaţionaliste ale tineretului din Braşov, cu tineretul
din alte ţări, se remarcă legăturile şi schimbul de experienţă purtat între orga
nizaţia U :r . c . Braşov şi organizaţia comunistă .,Znamemska" din U.R.S. S.,
regiunea Odesa . Jn scrisoarea organizaţiei V.T .C.L. Znamenska din regiunea
Odesa, adresată organizaţiei U.T.C. Braşov se arătau unele aspecte din acti
vitatea acexteia. A fost făcută o descriere a regiunii in care activează, a speArhiva I.S. I.S.P., cota A XVII 52.
10 Arh. St. Braşov, Colecţia de documenle privind mişcarea muncitorească din judeţul
1u

Braşov din anii 1917- 1944, nr. 220.
Il Ibidem, nr. 197.
111 "TinArul muncitor", an I l, nr. 1, din ianuarie 1930.
ta Ibidem.
H Arhiva C.C. al P.C.R., fondul 26, dosarul nr. 18, fila 1 .
u Ibidem.
" Ibidem, dosarul nr. 32, fila 2.
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cificului ei economic şi al aportului pe care îl aduc tinerii la dezvoltarea vieţii
economice. Lozinca lor era : .,Lupta pentru piine este lupta pentru socialism" .
Se arăta că alături de lupta pe plan economic, un aspect important al activi
tăţii lor este latura educativă pentru indeplinirea sarcinilor şi responsabili
tăţilor trasate de partid. Scrisoarea se incheia arătindu-se că : .,3.500 de utecişti
ai organizaţiei noastre aşteaptă răspuns de la voi. Să întărim solidaritatea
internaţională proletară pentru inchegarea unui front unic al proletariatului
impotriva pericolului imperialist27.
In scrisoarea de răspuns a organizaţiei din Braşov erau descrise condiţiile
grele de luptă ale ilegalităţii, eroismul şi curajul tinerilor din acest oraş. Era
menţionată in scrisoare o demonstraţie a şomerilor care a avut loc la Braşov
la sfîrşitul lunei decembrie 1 932 in timpul căreia au fost purtate pancarde cu
textul : ., Vrem pîine şi ajutor de stat pentru şomeri !" . In timpul amintitei
demonstraţii au fost arestaţi 9 tineri comunişti. In scrisoare uteciştii din Braşov
cereau ca tinerii comsomolişti să le împărtăşească din experienţa lor28• Aceştia
le trimiteau sfaturi, pilde de organizare şi indemnuri la continuarea neîncetată
a luptei pînă la victoria finală29 •
Mişcarea revoluţionară şi democratică de tineret din România şi-a mani
festat solidaritatea cu mişcarea tineretului de pretutindeni, impotriva răz
boiului imperialist şi pentru obţinerea unor condiţii de muncă şi viaţă mai
bune pentru toţi cei exploataţi. Manifestaţiile organizate cu prilejul zilelor
internaţionale ale tineretului au devenit prilejuri de exprimare a sentimentelor
de care erau animaţi tinerii braşoveni.
In 1 930, Uniunea Tineretului Comunist din Braşov a hotărît ca împreună
cu tineretul din celelalte ţări să sărbătorească ,in zilele de 6.- 7 septembrie,
aniversarea zilei sale prin răspîndire de manifeste şi demonstraţii de stradă30 :
Această sărbătoare a prilejuit tineretului braşovean exprimarea sentimentelor
sale de solidaritate cu generaţia tînără din intreaga lume, dorinţa sa de liber
tate şi pace.
Continuind tradiţia anilor anteriori şi la chemarea Partidului Comunist
Român, in ziua aniversării luptei tineretului comunist internaţional, la 6 sep
tembrie 1940, uteciştii din Braşov, sub conducerea comu niştilor Grigore Răcea
nu şi Marin Muscalagiu, au incercat să organizeze demonstraţii impotriva
dictatului fascist de Ia Viena, exprimindu-şi hotărîrea de a lupta cu arma in
mină pentru apărarea inh•grităţii terităriale a României31•
Instaurarea, in ianuarie 1 933, a dictaturii hi tleriste in Germania, a fost
intimpinată cu o puternică impotrivire din partea forţelor democratice de
pretutindeni şi in special de către organizaţiile comuniste şi comuniste de
Ibidem, dosarul nr. 4429, fila 1 89.
Ibidem, fondul 10!1. dosarul nr. 27.
H La 1 5 ianuarie 1919 au fost ucişi In Germania de către duşmanii muncitorilor luptă
torii comunişti Karl Llebknecht şi Roza Luxemburg, menţionează ziarul "Brazda", anul 1 ,
nr. 3 , 1931, p. 1 . V. 1. Lenin a Incetat din viaţă la 21 ianuarie 1 924 .
30 î n
urma Conferinţei internaţionale a tineretului socialist de la Berna, din aprilie
1915, şi ulterior, a Congresului de constituire a Internaţionalei comuniste a tineretului din
noiembrie 1919, s-a hotărlt ca prima duminică a lunii septembrie să fie sărbătorită Ziua
internaţională a tineretului, prin demonstraţii de protest Impotriva războiului imperialist,
afirmarea solidarităţii internaţionale a tineretului revoluţionar, a luptei hotărlte pentru ob
ţinerea unor condiţii mai bune de muncă şi viaţă pentru tot tineretul muncitor exploatat.
17
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tineret. Proletariatului român îi revine cinstea de a fi fost primul care prin
luptele de amploare din ianuarie-februarie 1 933, s-a ridicat împotriva fascis
mului imediat după venirea sa la putere.
Solidari cu luptele munictorilor de la Atelierele C.F.R. Griviţa din Capitală
din ianuarie-februarie 1 933, comuniştii şi uteciştii din Braşov au arborat
steaguri roşii la locuri vizibile, în fabrici, au organizat întruniri şi demonstraţii
exprimîndu-şi astfel adeziunea cu marile lupte de clasă, declanşate pentru
realizarea aspiraţiilor de libertate şi dreptate socială32• De asemenea , ca o
reacţie împotriva ins ta urării dictaturii hitleriste, deţinuţii politici de la închi
soarea din Braşov, intre care şi tineri, au comemorat ziua Comunei din Paris,
eveniment glorios pentru istoria proletariatului internaţional. In cadrul întîl
nirii conspirative care a avut loc în închisoare în perioada 1 8 - 22 martie 1 933,
a fost analizată lucrarea lui Karl Marx consacrată Comunei din Paris ca şi
diverse probleme legate de activitatea Ajutorului Roşu InternaţionaP3 •
Eveniment scump proletariatului din România ş i din j udeţul Braşov,
Comuna din Paris a fost sărbătorită şi prin tipărirea de broşuri p ăstrate cu
grij ă dar. şi cu multe riscuri de comunişti. Astfel, la unul din tinerii comunişti
din Rîşnov, la percheziţia domiciliară efectuată s-a depistat broşura Acum
61 de ani" - Comuna din Paris3'.
Considerînd pericolul hitlerist instaurat în Germania drept cel mai mare
pericol pentru omenire, Uniunea Tineretului Comunist sub îndrumarea înţe
leaptă şi permanentă a P.C.R. s-a încadrat în mişcarea patriotică de închegare
a unui larg front antifascist a tuturor forţelor democratice din ţară. Tinerii
din Braşov în frunte cu uteciştii a u protestat vehement impotriva politicii
revizioniste promovată de Germania hitleristă. Sentimentele lor patriotice au
fost puternic afirmate in cadrul mitingului antirevizionist organizat la Braşov
in 29 mai 1 93336 .
Oamenii muncii din judeţul Braşov in frunte cu comuniştii şi uteciştii
şi-au manifestat simpatia şi deplina lor a leziune cu insurecţia antifascistă
a proletariatului austriac din anul 1934, i mportantă acţiune pe plan interna
ţional impotriva politicii de acaparare a hitlerismului german ; Comitetul
local din Braşov constituit in acest scop a organizat o serie de acţiuni la care
au fost larg antrenaţi tinerii utecişti. Ei au răspîndit manifeste, au răspuns
listelor de subscripţii pentru aj utorarea materială a antifasciştilor austrieci,
lansată cu această ocazie3&.
O nouă etapă in intensificarea mişcării antifasciste a fost parcursă de
către tineretul democratic din Braşov in vara anului 1 934 cind a fost asasinat
cancelarul Austriei, Dolfuss, care s-a opus anexării ţării sale de c ătre Germania
hitleristă. R ăspunzînd chemării P.C.R. organizaţia locală Braşov a U.T.C.
..

81

Arh. St. Braşov, fond Chestura poliţiei Braşov, serviciul siguranţei, dosar nr. 4/1930.
Darea de seamă asupra stării de splrlt a populaţiei din raza Chesturii poliţiei muni
cipiului Braşov, din punct de vedere economic, social şi politic ln cursul lunii septembrie 1940,
In arhiva Muzeului judeţean Braşov.
83 Mircea B ă 1 t e s c u, Emil P o e n a r u, File din acti11itatea şi lupta comuniştilor bra
şooeni, Braşov, 1971, p. 62.
M Olimpiu M a t l c h e s c u, Anl11ersarea Comunei din Paris In mişcarea munciioreascd
din Roml!nla dupii. crearea P.C.R. (1921 - 1924 ) ln Studii, 1 972, nr. 2.
86 Arh. St. Braşov, fond Parchetul tribunalu!ui Braşov, dosar nr . 1180/1933.
88 "Dimineaţa", 30 mai 1933.
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şi P .C .R. au organizat o serie de demonstra ţii de protest in faţa reprezen tan ţei lor
diplomatice ale Germaniei hitleriste, Italiei fasciste, Japoniei militariste şi
A ustriei37.
Uniunea Tineretului Comunist din Braşov şi-a exprimat deplin solidari
tatea cu victimele terorii fasciste din diferite ţări ale continentului european.
La chemarea P.C.R. şi U.T.C . tineretul progresist din Braşov a luat parte
activă la acţiunile de solidaritate internaţională pentru apărarea lui Ernst
ThiUmann, preşedintele Partidului Comunist din Germania şi a altor comunişti
germani. Tineretul comunist şi antifascist din Braşov a fost reprezentat in
Comitetul pentru eliberarea lui Ernst Thălmann constituit în cursul anului
1935, comi tet care a lansat o chemare în presă, semnată de 53 de muncitori,
ţărani, intelectuali români, germani şi maghiari în care se punea : "Cerem să
fie eliberaţi odată cu Ernst Thălmann , toţi antifasciştii întemniţaţi in Ger
mania"38. In acelaşi timp , Comitetul pentru eliberarea lui Erns t Thălmann
din Braşov a trimis o telegramă ministerului de j ustiţie din Berlin in care se
cerea "eliberarea lui Thălmann şi a tuturor antifasciştilor închişi" .
La chemarea Comitetului pentru eliberarea lui Ernst Thalmann şi a Aj u
torului R oşu, tinerii din Braşov împreună cu ceilalţi oameni ai muncii au
demonstrat în seara zilei de 19 august 1 935, ora 22, 30, in fa ţa Comitetului
german din localitate, spărgîndu-i geamurile cu pietre înfăşura te în hîrtie pe
care erau scrise pamflete şi lozinci an tihitleriste în limba german ă ca :" J os
teroarea fascistă !" , "Jos cu regimul sînge ros al lui Hitler, care pregăteşte răz
b oiul !" , "Libertate pentru Thălmann l"3".
In cursul anului 1936 acţiunile pen tru eliberarea lui Ernst Thalmann
au continuat. S-au semnalat alături de acţiunile de masă şi proteste izolate
dar energice ale tinerilor comunişti braşoveni .Astfel , în 28 aprilie 1936, a fost
arestat tînărul comunist Ştefan Benedek care a preluat de la un tovarăş un
pachet cu 150 de manifeste ce urma să le răspîndească cu ocazia zilei de 1 Mai.
Arestat şi anchetat este dovedit a fi unul din fruntaşii mişcării comuniste din
Braşov, animat de în ălţătoare sentimente de solidaritate internaţională cu
victimele nazismului . Principiile sale de solidaritate internaţionalistă I-au de
terminat şi "a expediat o telegramă la Berlin protestînd împotriva arestării
comunistului Ernst Thiilmann"'0• El intretinea de asemenea legături cu orga
nizaţii din străinătate ale tineretului comunist, activitate pentru care tribu
nalul l-a găsit vinovat şi tînărul comunist a fost condamnatu.
O pagină impresionantă în suita tradiţiilor internaţionaliste ale proleta
riatului braşovean, ale mişcării democratice şi revoluţionare de tineret din
acest oraş, o constituie mişcarea de solidaritate cu lupta eroică a poporului
spaniol împotriva agresiunii fasciste, pentru libertate, democraţie şi indepen
denţă naţională.
La chemarea organizaţiei locale P.C.R. şi U .T.C. din Braşov, tineretul
a luat parte activă la acţiunile întreprinse de Comitetul pentru aj utorarea
87
18

Elogiu marilor victorii, Braşov, 1971, p. 101.
Din lupta antifascistă pentru independenţă şi suveranitatea RomtJntet, Editura militari, Bucureşti, 1971, p. 45.
19 "Dimineaţa", 28 lulie 1935 ; Elogiu marilor victorii, Braşov, 1971, p. 100.
&O Arhiva Muzeului judeţean Braşov, fond istorie contemporană.
u Arh . St. Braşov, fond Parchetul tribunalului Braşov, dosar nr. !186/1936, flla 4.
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Spaniei republicane'2, care prin intruniri, demonstraţii şi manifestaţii, a arti
colelor publicate in presa progresistă locală, a făcut cunoscut in rindurile
cititorilor, minunata epopee a luptei eroice a poporului spaniol. In acelaşi timp
tinerii au participat cu entuziasm la campania de stringere a fondurilor desti
nate sprijinului luptei poporului spaniol pentru libertate şi independenţă.
Cu ocazia zilei de 1 Mai 1 937, oamenii muncii din Braşov împreună cu
tineretul entuziast şi hotărît să sprijine lupta poporului spaniol, au organizat
o adunare antifascistă'3
In anii următori 1937, 1939, acţiunile de sprij inire a luptei eroice a popo
rului spaniol au continuat ; la chemarea U .T C . s-au organizat adunări de
protest, s-au răspîndit liste de subscripţie, colectîndu-se sume de bani, alimente,
îmbrăcăminte, medicamenteu.
Dar expresia cea mai înaltă a spiritului de solidaritate a poporului român
faţă de lupta poporului spaniol, a constituit-o participarea a 500 de voluntari
români
maj oritatea din ci tineri - alături de reprezentanţii altor 50 de
popoare , la lupta cu arma în mînă impotriva fasciştilor pe fronturile războiului
susţin ut de Republica Spaniolă45•
Din toamna anului 1935, pînă în iunie 1936, cind a fost arestat, instructQr
al C.C. al P.C.R. pentru regiunea Braşov a fost comunistul Gheorghe Chio
rcan . Tînăr şi entuziast, el a cunoscut lupta comuniştilor şi uteciştilor de aici ,
a îndrumat-o şi coordonat-o in sensul cuceririi drepturilor politice şi economice
dar şi pe calea solidarităţii internaţionale46• El însuşi făcea parte din cei care
activau pentru recrutarea voluntarilor pentru Spania , şi pentru aj utorul care
se trimitea . Activînd în anii 1935 şi 1936 la Braşov, tînărul comunist a împ ăr
tăşit din experienţa sa de muncă utl'ciştilor, simţin du-se strîns legat de aceştia ,
de locurile în care împreună au organizat acţiuni de sprijinire a eroicului popor
spaniol.
In anul 1937, tîn ărul comunist Gheorghe Chiorean şi-a exprimat dorinţa
de a pleca voluntar în Spania. Sub pretext că vrea să viziteze expoziţia inter
naţională de Ia Paris, a p ărăsit ţara îndreptîndu-se spre Spania. După un scurt
popas la Paris, mai mulţi voluntari antifascişti români şi de alte naţionalităţi
au plecat spre graniţa spaniolă. In zona de frontieră au fost arestaţi de gră
nicerii francezi. După o scurtă detenţiune au plecat din nou spre p ămîntul de
foc al Spaniei care îi atrăgea irezistibil. Trei zile şi trei nopţi, plini de curaj
şi b ărbăţie, au infruntat greutăţile excaladării Pirineilor, ca să ajun g ă şi mai
convinşi de necesitatea prezenţei lor pe p ămîntul Spaniei luptătoare. In cadrul
brigăzilor internaţionale acest cavaler al liberăţii care activase înainte de
plecare ca instructor la Braşov, s-a dovedit a fi un ..voluntar între voluntari" .
A participat la luptele din Estremadura , Aragon , pe frontul din Valencia şi
Teruel unde la 14 iulie 1938 a fost rănit. Spre sfîrşitul războiului cind volun
tarii erau dej a imbarcaţi pentru a fi repatriaţi, guvernul revoluţionar le-a
solicitat un nou sprijin pentru o misiune de sacrificiu ; acoperirea re tragerii
•

.

-

Ibidem.
11 Ion B a b 1 c 1, Solidaritatea poporului romdn cu rilzboiul national revolutionar din Spania, In nAnalele de istorie•, nr. 4/1966, p. 101, 1 10.
" nCuvlnt liber•, 1 şi 22 august 1936 ; Elogiu marilor victorii, Braşov, 1 971, p. 102.
u Ibidem.
u Tineretul comunist In acţiune, Editura ştiinţifică, Bucureşti, 1972, p. 316.
u
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populaţiei civile din zona Barcelona, spre frontiera franceză. Gheorghe Chio
rean , alături de ceilalţi voluntari români, s-a înscris pentru această deosebit
de grea misiune, fără a cumpăni riscurile, asigurînd în acest fel drumul pop u
laţiei spaniole spre Franţa . Acest lucru a fost posibil datorită încrederii desă
vîrşite pe care o aveau în idealul pentru care au luptat, ceea ce a m ărit convin
gerea că foţţele democratice vor reuşi să-şi facă datoria pînă la capăt. După
îndeplinirea ultimei misiuni cu arma în mînă Gheorghe Chiorean şi tovarăşii
lui au părăsit pămîntul însîngerat al Spaniei, unde dăduseră dovadă de înăl
ţătoare acte de curaj şi eroism şi au traversat cu încredere frontiera Franţei47•
In anii de ascensiune şi de agresivitate a Germaniei hitleriste, tineretul
progresist din Braşov şi în primul rînd uteciştii s-au solidarizat cu tineretul
ţărilor care se apărau cu arma în mîn ă împotriva cotropitorilor fascişti. Astfel,
tineretul s-a alăturat cu tot elanul campaniei de aj utorare morală şi materială
a cetăţenilor cehoslovaci refugiaţi în România48• La Făgăraş, 800 de refugiaţi
civili au fost primiţi cu căldură şi înţelegere de populaţie între care şi numeroşi
tineri şi autorităţi, care le-au acordat găzduire şi aj utor medical iar ţăranii
din satele învecinate i-au întîmpinat în gară cu alimente49•
La 1 septembrie 1939, Germania hitleristă a atacat Polonia, dezlănţuind
în acest fel cel de-al doilea război mondial. lncă din primele zile ale invaziei,
mulţi polonezi şi-au p ărăsit patria şi c ăminele refugiindu-se în ţara noastră.
Numărul polonezilor sosiţi în România se cifrează la apro-imativ 100.000,
găzduiţi cu aceeaşi ospitalitate de poporul român. Braşovul a fost unul din
oraşele care şi-au deschis porţile in faţa refugiaţilor iar tineretul le-a făcut o
primire călduroasă. Braşovul a fost şi gazda unui membru al guvernului polonez
şi anume Iozef Beck, fost ministru de externe al Poloniei50•
Cînd Germania hitleristă a invadat in vara anului 194 1 teritoriul Uniunii
Sovietice, Uniunea Tineretului Comunist sub îndrumarea permanentă a P.C.R.
a ridicat cu hotărîre glasul împotriva agresiunii, în care România a fost tîrîtă
de către dictatura militară-fascistă, împotriva voinţei ei. Animaţi de un fier
binte patriotism şi internaţionalism proletar, uteciştii şi întreg tineretul demo
crat din j udeţul Braşov la indicaţiile organizaţiei P .C.R. s-au alăturat luptei
arătind că războiul in care România a fost tîrîtă pe nedrept, trebuie lichidat
iar ţara să se alăture coaliţiei antihitleriste. In manifestul lansat de Secreta
riatul Comitetului local al P .C.R. din Braşov a dresat tuturor comuniştilor
se arăta c ă : "Vremea care s-a scurs de la atacul banditesc contra Uniunii
Sovietice pîn ă acum, a fost pentru noi o vreme de luptă zilnică şi grea, o vreme
de luptă indîrjită"51• Se arătau mai departe greutăţile care le-au avut de înfrun
tat comuniştii .. pentru aceea că partidul nostru în primul rînd a arătat şi
17

Arhiva Comitetului judeţean, P.C.R. Braşov.
Voluntari romdni In Spania, Editura politică, Bucureşti, 1971, p. 424, 428, 431, 470 ;
Mircea B ă 1 t e s c u, Emil P o e n a r u, File din activitatea şi lupta comuniştilor braşovenl,
Braşov, 1971, p. 138 - 139.
" Tineretul comunist In actiune, Editura ştiinţifică, Buc., 1972, p. 317.
60 "Universul", 22 martie, 1939.
n A. L o g h l n,
D. T u ţ u, Sprijinul acordat de Romdnia re(ugiatilor polone%1 , In
"Analele Institutului de studii istorice şi social-politice de pe llngd C.C. al P C . R nr. 4/1968,
p. 39 -51.
lil Arhiva I.S. I.S.P., cota A XXV I - 15.
u

. .

.
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arată că războiul impotriva popoarelor din Uniunea Sovietică duce la pieirea
poporului român"52• Uteciştii au dovedit că îşi iubesc poporul şi au ..p ăşit la
luptă concretă de distrugere a maşinăriei de război hitleriste"53•
Nenumăratele acţiuni de sabotaj întreprinse direct de utecişti sau la care
şi-au a dus activ contribuţia au constituit numai un aspect al acestei lupte.
In uzinele Astra, I.A.R., Rogifer-Tohan, Schiel, C.F.R. şi alte intreprinderi
braşovene, tinerii au făcut inofensive armele, au deteriorat vagoanele şi avioa
nele pentru ca ele să nu mai poată fi utilizate pe front. Această luptă grea şi
plină de riscuri a fost purtată eroic zi de zi de ingenioşii şi curaj oşii utecişti
braşoveni sub conducerea organizaţiei locale P.C.R.
O pagină eroică in lupta de solidaritate internaţională a tinerilor români
cu cauza popoarelor cotropite de Germania hitleristă au inscris-o mulţi tineri
antifascişti care au luptat pe frontul din Spania sau cei care se aflau pe teri
toriul Franţei şi s-au inrolat in detaşamentele de partizani francezi, punîndu-şi
viaţa chezăşie în lupta impotriva forţelor fasciste.
Dup ă trecerea frontierei în Franţa, Gheorghe Chiorean împreună cu alţi
tineri români. foşti combatanţi in războiul din Spania au fost internaţi in la
gărul de la Saint-Cyprien şi Gurs. Cind trupele hitleriste au atacat Franţa,
Gheorghe Chiorean s-a inrolat in mişcarea de rezistenţă franceză, unde a făcut
parte din grupa de partizani condusă de Alexandru Buican. A participat la
multe acţiuni alături de Nicolae Cristea şi alţi eroi români ai rezistenţei fran
ceze. A fost apoi conducătorul unei grupe de români din rezistenţa franceză,
cu care a distrus caravane de camioane, a incendiat depozite, a organizat
deraieri de trenuri, ca in decembrie 1942 să fie descoperit şi arestat împreună
cu Marin Selea şi deţinuţi pîn ă în vara anului 1943. In zilele insurecţiei pari
ziene, împreună cu ceilalţi tovarăşi, a luptat cu arma în mină pe baricadele
capitalei franceze. A continuat lupta şi in zilele următoare adăugînd un nou
episod în lista luptelor comune duse de români şi francezi pentru libertate şi
democraţie impotriva fascismului5t.
Victoria insurecţiei naţionale armate antifasciste şi antiimperialiste
de la 23 august 1 944 şi participarea României, cu toate forţele la războiul anti
hitlerist, a constituit expresia desăvîrşită a luptei poporului român impotriva
fascismului, contribuţia sa fundamentală la înfrîngerea definitivă a Germaniei
hitleriste. In "Batalionul de cadre U .T.C." care a luptat cu eroism dincolo de
fruntariile patriei pentru eliberarea popoarelor ungar şi cehoslovac din robia
hitleristă, intre cei care au udat cu singele lor p ămîntul acestor ţări, la loc de
cinste se inscriu şi numele uteciştilor voluntari din Braşov.
Sub flamura Partidului Comunist Romdn pe drumul noii societilfi !

•

Eliberarea de sub dominaţia fascistă şi desfăşurarea revoluţiei p op ulare
care a avut loc in ţara noastră au deschis noi şi largi orizonturi de manifestare
a simţămintelor patriotice şi internaţionaliste ale tineretului braşovean.
In condiţiile luptei pentru desăvîrşirea revoluţiei burghezo-democratice
şi apoi ale construirii socialismului, activitatea desfăşurată de organiza ţia din
Braşov a U .T.C. a dus mai departe şi a ridicat pe o treaptă superioară tradi11

16

10

-

Ibidem.
Ibidem.
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ţiile de luptă internaţionalistă din anii marilor b ătălii din perioada ilegalităţii.
Organizaţia din Braşov şi-a indeplinit şi îşi îndeplineşte cu cinste rolul de
aj utor de n ădej de al partidului in educarea comunistă a tineretului, in mobili
zarea lui la lupta alături de intregul popor pentru construirea socialismului66
Munca de educaţie - a ăta tovarăşul Nicolae Ceauşescu, secretarul general
al P .C.R. - trebuie să cultive in sufletul tineretului sentimentul nobil al soli
darităţii internaţionale cu lupta tineretului de pretutindeni, pentru libertate,
impotriva războiului şi imperialismului, pentru progres social"56•
In primii ani ai erei libertăţii, tineretul din j udeţul Braşov a contribuit
cu entuziasm la lupta tineretului din zona balcanică pentru lichidarea rămă
şiţelor fascismului. Intr-un mare miting al tineretului progresist din Braşov,
desfăşurat in 29 iunie 1945, pe terenul de sport .. Olimpia" , s-a arătat că organi
zaţia din Braşov a a derat la Organizaţia Tineretului Antifascist Mondial pen
tru a-şi putea exprima solidaritatea cu Congresul Balcanic Antifascist al tine
retului. Moţiunea votată de tineretul progresist din Braşov se incheia cu urarea
"Tăiască tineretul balcanic antifascist l Trăiască tineretul mondial antifascist"67
In luna august a anului 1946 şi-a desfăşurat lucrările la Braşov primul
Congres Naţional al Tineretului Democrat din România , la care au participat
şi delegaţii ale tineretului din ţările prietene.
In timpul congresului s-au formulat propuneri pentru o colaborare trainică
şi sinceră a tineretului român cu tineretul din celelalte ţări. Populaţia braşo
veană a salutat evenimentul printr- o mare adunare la care au vorbit repre
zentanţii autorităţilor locale şi ai tineretului dup ă care s-a dat cuvîntul tinerei
Ketyon Boomla dclegata tineretului indian şi membră în Consiliul Federal
Mondial al tineretului democrat. Vorbitoarea şi-a exprimat satisfacţia pentru
constituirea Federaţiei Naţionale a Tineretului Democrat din România şi
aderarea ei la Federaţia mondială "care devine astfel o unitate şi mai puternică
de luptă pentru libertate" .
In salutul adresat de delegatul iugoslav Radomir K atonia acesta a mulţu
mit tinerilor români participanţi la acţiunile de refacere a Iugoslaviei şi in
entuziasmul general a inminat drapelul de muncă şefului brigăzii.
Reprezentantul tineretului sovietic, Iacov Gusilov a salutat adunarea
cu cîteva cuvinte rostite in limba română. Manifestaţia s-a incheiat cu o mare
horă in care s-au înfrăţit tinerii din toate ţările participante, sosiţi la Braşov
pentru acest eveniment68•
An de an " S ăptămîna mondială a tineretului" a prilej uit manifestări de
mare amploare şi entuziasm ale tineretului din j udeţul Braşov. In ziua de 2 1
martie 1946 a avut loc l a Braşov u n mare miting la care au participat tinerii
din uzinele şi fabricile braşovene I.A.R., Astra C.F.R., Metrom, Tellmann,
Scbiel, Scherg, Voina şi altele iar alături de aceştia, tineretul studios. In cuvin
tul său unul din vorbitori a arătat c ă "Uniţi vom putea dej uca toate uneltirile
reacţiunii, vom putea reclădi ţara distrusă şi vom putea clădi o Românie
•

..

" Romt2nia In rezistenta (rancezrz, Editura politică, Bucureşti, 1969, p. 101 - 102.
lil Florea D r a g n e, Internationalismul mişc4rii revolutionare de tineret din Romt2nla,
ln .Analele de istorie" nr. 1/1972, p. 33 - 49.
17 Nicolae C e a u ş e s c u, Romt2nia pe drwnul desdvlrşirii constructiei socialiste, volumul I I I, p. 47.
18 .Drum Nou •, 2 iulie 1945.
·
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liberă, democratică şi infloritoare, aşa cum o dorim noi"58• O a dunare plină
de entuziasm s-a desfăşurat şi in Făgăraş in piaţa din centrul oraşului frumos
impodobităeo.
ln spiritul apelului F.N.T.D. din România care arăta că : "Această ani
versare este simbolul luptei şi muncii tineretului din toate ţările pentru reali
zarea unei păei durabile, pentru libertate, pentru democraţie şi o viaţă mai
bună. Prin munca noastră, a tuturor, Săptămîna Mondială a Tineretului să
aj ute la desăvîrşirea p ăcii şi infrăţirii tuturor popoarelor lumii"81 şi tineretul
braşovean alături de cel din întreaga ţară a ilustrat cu ocazia Săptămînii
Mondiale a Tineretului sprijinul pe care il dau generaţiile tinere operei de con
solidare a democraţiei şi p ăcii82 •
Tineretul din Braşov şi din intreaga ţară "cunoscind lupta hotărîtă şi
plină de eroism a tineretului grec pentru eliberarea patriei sale de sub j ugul
cotropitorilor fascişti, pentru pace, democraţie, independenţă şi progres . . ,
considerînd procesul intentat Organizaţiei Tineretului Democrat din Grecia
de către organele de stat ca o încălcare a celor mai elementare drepturi demo
cratice"B3 s-a solidarizat cu lupta eroică a tineretului grec, a cerut "cu toată
energia suspendarea imediată a procesului şi eliberarea tutuinerilor patrioţi
grcci"64•
Pe marile şan tiere de reconstrucţie ale patriei şi apoi ale construcţiei
socialismului, tineretul a fost mereu activ, şi prezent. Tineretul braşovean,
la fel cu cel din întreaga ţară, într-un elan de solidaritate internaţională, s-a
constituit in brigări de muncă patriotică care au participat activ la refacerea
econo mică a ţării vecine şi prietene, J ugoslavia. La apelul guvernului j ugoslav
prin care se cereau voluntari pentru lucrările de reconstrucţie, s-au prezentat
numeroşi tineri din ţară şi din j u deţul Braşov care s-au constituit in brigăzi
de muncă patriotică "Filimon Sîrbu" participă, alături de eroicul tineret iu
goslav, la refacerea a peste 3 .600 de poduri distruse de fascişti65•
In anul următor alte brigăzi de muncă patriotică au fost constituite.
Din brigada .. Ştefan Plavăţ" au făcut parte 1 9 tineri din Braşov, brigadă
care a ..pus umărul alături de tineretul iugoslav şi cel din Ungaria, Grecia,
Suedia, Australia, Palestina, Arabia etc" ., nu numai pentru construcţia unei
căi ferate ci şi pentru făurirea unei armonii de nezdruncinat a pop oarelor
balcanice şi de pretutindeni"66• Brigada .. Ştefan Plavăţ" s-a dovedit a fi la
inălţimea acestui frumos exemplu de prietenie, muncind cu rîvnă şi devotament
pentru nevoile tineretului şi poporului iugoslav. S-a dus prin aceasta şi o largă
contribuţie la dezvoltarea relaţiilor dintre cele două popoare. Brigada .. Ştefan
Plavăţ" a fost citată ca t>xemplu de muncă acolo în Iugoslavia cu distincţia
"Udarnika"67 (Fruntaşă) .
•• "Drum Nou", 16 august 1946.
eo

"Drum
Ibidem.
•• "Drum
11 Ibidem.
" "Drum
" Ibidem.
H "Drum
17 Ibidem.
11

Nou", 24 martie 1946.

Nou", 22 martie 1947.
Nou", 19 ianuarie 1947.
Nou", 22 august 1946.
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A treia brigadă de muncă patriotică care a contribuit la reconstrucţia
Iugoslaviei şi din care au făcut parte tineri din Braşov a fost brigada "Horia,
Cloşca şi Crişan". Tinerii au muncit exemplar 45 de zile pe şantierul Samaci�
Sarajevo iar brigada a fost declarată "U darnika" (fruntaşă) şi evidenţiată
de două ori. Elanul dovedit de tinerii brigaderi din Iugoslavia i-a însufleţit
şi In activitatea depusă in brigăzile din ţară pentru refacerea României şi apoi
a construcţiei socialismului&&.
Consecventă spiritului profund internaţionalist care străbate intreaga sa
activitate, Uniunea Tineretului Comunist din Braşov, in anii socialismului,
şi-a propus drept unul din obiectivele esenţiale intensificarea şi a dincirea relaţi
ilor de colaborare şi prietenie cu organizaţiile de tineret din toate ţările şi in
primul rind cu cele din ţările socialiste. Aceste relaţii au cunoscut şi cunosc
şi In prezent o multitudine de forme cum sint : realizarea a numeroase schimburi
de delegaţii, contacte, intilniri, vizite, consultaţii, ceea ce a permis un larg
şi bogat schimb de experienţă, cunoaşterea realizărilor şi proceselor complexe
legate de e dificarea societăţii socialiste in fiecare ţară, a formelor de educaţie
comunistă, a tinerei generaţii811 •
Conştientă de răspunderea ce ii revine, bazindu-se pe o tradiţie de luptă
care li face cinste şi sub conducerea P .C.R., organizaţia j udeţeană Braşov a
U.T.C. va milita şi in continuare pentru a-şi a duce contribuţia proprie, la
activitatea internaţională a Uniunii Tineretului Comunist, la realizarea obiec
tivelor esenţiale de educare patriotică şi internaţionalistă a tineretului, In
spiritul ideilor, principiilor şi obiectivelor politicii externe a partidului şi sta
tului nostru de făurire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi inaintare
a României spre comunism.

•
•

Ibidem.
Ibidem.
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KAMPFERISCHE TRADmONEN UND INTERNATIONALISTISCHE
VERBINDUNGEN DER JUGEND VON BRAŞOV (KRONSTADT)
(1921 - 1947)
(Zusammenfassung)

Als integrierender Bestandteil der Jugendbewegung Rumiiniens
war der Kampf der revolutioniiren und demokratischen Jugend aus dem
Kreis Braşov (Kronstadt), unter der unmirttelbaren Anleitung der lokalen
Organisation der Rumiinischen Kommunistischen Partei im Laufe der
Jahre solidarisch mit dem Ideal des Proletariats aus der ganzen Welt, mit
den hohen Zielen aller Kiimpfer fUr Demokratie, sozialen For:tschritt und
nationale Freiheit.

Alljiihrlich feierte die Kornmunistische Jugendorganisation aus Bra
şov (Kronstadt) den Sieg der Grossen Sozialistischen Oktoberrevolution
durch Aktionen zur Verbreitung von Manifesten in den Arbeitervierteln
und Industriezonen sowie durch Gedenkversammlungen. Auch anliisslich
des 1 . Mai wurden Manifeste verbreitet, ferner Propagandamaterial zur
Unterstiitzung des heldenhaften Kampfes des chinesischen Volkes,
Gedenkversammlungen zu Ehren der Begriinder des wissenschaftlichen
Sozialismus sowie anderer Kiimpfer des Proletariats.
Auf dem Gebiet der internationalen Verbindungen wird der Erfah
rungsaustausch

hervorgehoben,

der

zwischen

der

Jugend

aus

Braşov

(Kronstadt) und der aus der Sowjetunion stattfand.
Der antifaschistische Kampf der Jugend aus Braşov (Kronstadt)
zeigte sich besonders durch Solidaritiitsaktionen bei der Insurrektion des
osterreichischen Proletariats, dann zur Verteidigung von Ernst Thiilmann,
dem

Vorsitzenden

anderer

deutscher

heldenhaften

der

Komrnunistischen

Kommunisten,

Kampf

des

ferner

spanischen

Partei
durch

Volkes

Deutschlands

aktive

gegen

sowie

Teilnahme

die

am

faschistische

Aggression.
Nach der Entfesselung des zweiten Weltkrieges solidarisierte

sich

die Jugend von Braşov (Kronstadt) mit der Jugend jener Liinder, die
bewaffnet gegen die faschistischen Bedriicker kiimpften. Wăhrend der
Dauer des ganzen Krieaes organisierten die Jungkommunisten zahlreiche
Sabotagealdionen in mehreren Betrieben aus Br�v (Kronsta.dt).
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Nach dem Sieg des nationalen bewaffneten antifaschistischen und

antii m perialistischen Aufstandes vom 23. August 1944, wirlme die Jugend

von

Braşov

(Kronstadt)

voller

Begeisterung

fiir

den

wirtschaftlichen

Wiederaufbau des Landes. Auf den grossen Baustellen fiir den Wieder

aufbau des Vaterlandes und die Erbauung des Sozialismus war die Jugend

stets gegenwărtig und tătig.
Die Organisation des Kommunistischen Jugendverbandes aus Bra
şov (Kronstadt) erbringt unter der Leitung der Rumănischen Kommunis
tischen

Partei

ihren

eigenen

spezifischen

Beitrag

zur internationalen

Tătigkeit des Kommunistischen Jugendverbandes aus Rumănien.
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DIN TRADIŢIILE UNEI

ŞC OLI MILITARE BRAŞOVENE
de MIHAI ROMANCA

Braşovul, cu munţii şi p ădurile lui, cu străvechile aşezări şi locuri isto
rice, cu puternicele lui obiective industriale ocupă un loc important In cadrul
impresionantului tablou al României contemporane.
Miile şi zecile de mii de vizitatori ai acestui loc pitoresc al patriei, pri
vind Braşovul de pe Timpa - străjerul secular al oraşului, sau de pe drumul
ce duce spre Poiana Braşov, se gindesc, cum e şi firesc, la Uzinele de auto
camioane, la Uzinele de tractoare, la Uzina ..Rulmentul" şi la multe altele
care, prin produsele lor de calitate au dus faima ţării noastre peste hotare.
Şi totuşi , in acest decor bogat, mai există ceva care p oate e mai puţin
cunoscut trecătorului prin Braşov : ŞCOALA M IL ITAR Ă DE OFIŢE R I
ACTIVI ARTILERIE ANTIAER IAN Ă Ş I RAD IOLOCAŢ IE ..LEONTIN
S ĂL Ă J AN" . Cine o cunoaşte, nu o separă, ci o consideră parte integrantă
a peisaj ului braşovean . In fiecare an, pe porţile acestei şcoli, ies ofiţeri temei
nic pregătiţi care apoi sint repartizaţi in diverse unităţi de pe intreg cuprin
sul ţării, veghind la apărarea independenţei şi suveranităţii naţionale a
poporului român.
Şcoala are o bogată tradiţie, formată de-a lungul a cea. 36 de ani1• Infi
inţată la sfîrşitul anului 1939 cind fascismul german deja cotropise o serie
de state şi cin d era grav ameninţată independenţa şi integritatea teritorială
a României, Şcoala de artilerie anteriană se situa, alături de intreaga armată,
in rindul forţelor naţiunii noastre care militau pentru apărarea fiinţei naţi
onale, a p ămin tului strămoşesc.
Apărarea gliei străbune constituia un obiectiv principal al intregului
proces instructiv-educativ. Cu ocazia depunerii j urămîntului militar de c ătre
prim aserie de elevi ai Şcolii militare de ofiţeri de artilerie antiaeriană, coman
dantul şcolii spunea : "Aţi inceput să aveţi un rol, o misiune de indeplinit
in ap ărarea fruntariilor şi cerului românesc . . Pregătindu-vă să deveniţi
ofiţeri activi şi de rezervă in artileria contra aeronavelor, muncind zi de zi
şi fără preget pentru a invăţa să minuiţi tunul antiaerian , trebuie să aveţi
in cugetul vostru un singur gind, acela de a servi ţara , acela de a p utea să
vă îndepliniţi o înaltă misiune : in timp de pace instruindu-vă şi instruind
la rindul vostru pe alţii, in timp de război jertfindu-vă la datorie"2•
1
1

S-a creat ia 10 decembrie 1939. Iniţial a avut sediul ln Bucureşti, Iar din 1 948 In Bratov.
Buletinul centrului de instructie al artileriei aerona11elor, nr. 1, Ianuarie 1940, p. 147"
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Oţelirea caracterelor şi dezvoltarea spiritului de jertfă era considerată
o sarcină de prim ordin a şcolii. Sint foarte semnificative, in acest sens, cuvin
tele comandantului3 care spunea că ..Tunul antiaerian nu trebuie să tacă
decit cind ultimul servant va fi incetat să trăiască"•.
In şcoală s-a instituit un obicei, ca în fiecare an să aibă loc serbarea
predării tradiţiei de către elevii absolvenţi, elevilor de anul 1. Tradiţia a
fost concretizată prin următoarele cuvinte : "Noi promoţia 1-a de ofiţeri
ai şcoalei de artilerie contra aeronavelor vrem să p unem la temelia armei
noastre In plină reinoire un pergament de tradiţie, ieşit din inima şi cugetul
nostru trnăr şi entuziast.
Gîndul nostru mergind către noi promoţii viitoare va lega astfel firul
energiilor şi inimilor noastre într-un singur crez :
"Cit mai mult şi cît mai bun"
" Ştiinţă şi conştiinţă" .
Iar mai presus de toate, caractere : şef şi camarad, primul la datorie.
Să p urtăm şi să transmitem din an In an focul sacru de armă şi de corp
făclnd din arma n oastră un singur ideal şi din spiritul de sacrificiu crezul
iubirii de patrie . . 6 .
Inflăcăratele cuvinte ale acestui text constituie un legămînt solemn
al tinerilor ofiţeri şi al elevilor de slujire cu credinţă şi devotament a scumpei
noastre patrii.
In ciuda tendinţelor claselor exploatatoare de a ţine armata izolată de
viaţa p olitică, de frămîntările poporului, in situaţia de .. marea mută" , in
şcoală ca şi in celelalte unităţi militare se cunoşteau evenimentele principale
internaţionale şi pericolul fascismului pentru pacea şi securitatea p op oarelor.
Aceasta se explică, in primul rind, prin activitatea desfăşurată de partid
In armată pentru atragerea ei la lupta revoluţionară şi, in al doilea rînd,
prin atitudinea profund patriotică a majorităţii cadrelor care n u imbrăţi
şau p olitica prohitleristă, promovată de vîrfurile reacţionare din România,
mai ales incepind cu anul 1 9408•
O indignare profundă a produs în rindurile efectivului şcolii odiosul
dictat de la Viena din 30 august 1940 prin care o parte a Transilvaniei era
cedată Ungariei bortyste. Elevii au fost a dunaţi în seara aceleeaşi zile in careu,
iar comandantul - Lt. col. Bungescu Ion - a vorbit cu ochii inlăcrimaţi
despre actul impus de statele fasciste care a ..sfirtecat o parte din tru
pul ţării".
8 Bungescu Ion - viitorul general - a fost Inventatorul aparatului central care-i poartA
numele, autorul multor studii şi experienţe tn ce priveşte tragerlle antiaeriene, iar tn timpul
rAzboiului antlhltlerlst a sAvlrşit acte de bravurA fapt pentru care a fost citat prin mal multe
o.rdlne de zi date de comandamentul Armatei a 4-a.
• Arhiva M. St. M., fond C. 1. A. A., dosar 806/8, p. 9.
1 Buletinul Centrului de instructie al artileriei aniiaeriene, anul I I, nr. 1 - 2 - 3, mai 1941,
p. 390.
1 Vezi col. Coutantln N 1 c o 1 a e, .Din actioltatea P.C.R. pentru atragerea armatei ro
mdne la lupta th rutabtltre a independentei 1t suoeran ltifllt patriei (1940 - 1944 ), tn Din lupta
a��lf("."". pentru. indepen4mt4 fi suoeranitatea Romifniet, Editura m111tarA, 1969, p. 130 - 163.
7 Arhiva MJnisterulul Aplrlrll Naţionale, fond Centrul de instrucţie al artileriei antiaedaae. dGsar �4, fUa 6.
·
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In zilele care au urmat, ofiţerii, subofiţerii, elevii şi militarii in termen
şi-au manifestat hotărîrea de a lupta, alături de intregul p op or, cu arma
In mină pentru ap ărarea integrităţii teritoriale a României. Orele de repaus
erau transformate in discuţii pline de ingrij orare pentru soarta ţării. Unii
elevi, indeosebi din teritoriul cedat, vărsau lacrimi, gindindu-se la familii,
la meleagurile natale, la glia străbună inroşită cu singele inaintaşilor noştri
şi care acum era din nou cotropită.
In una din seri, elevul B. Popovici, admirator al versurilor lui O. Goga ,
a declamat p oezia .. Noi" .
..La n oi sint codri verzi de brad
Şi cimpuri de mătasă ;
La noi atiţia fluturi sint,
Şi-atîta jale-n casă

Dup ă incheierea minunatelor versuri ale poetului din R ăşinari, elevul
P. Dumitru a scos din buzunar ziarul "Universul" pe care i 1-a procurat
cineva. In ziar era descrisă demonstraţia de la Sibiu impotriva Dictatului
de la Viena. El a dat citire cuvintelor unui ofiţer participant la demonstraţia
de protest: .. Dacă nu vom şti să ne apărăm drepturile noastre sfinte, nu meri
tăm să p urtăm uniforma militară"8•
Un elev din teritoriul cedat Ungariei hortyste adresa p ărinţilor din
comuna Ghiolţ o scrisoare in care spunea printre altele : " Inima mi se sfişie
de durere cind mă gindesc că o parte din trupul ţării ne-a fost răpit in mod
barbar. Cind ne-a spus comandantul despre acest lucru, a inceput să plîngă,
iar după el am vărsat lacrimi cu toţii şi am scrîşnit din dinţi. Să nu fiţi supă
raţi că o să fim despărţiţi o perioadă de timp 1 Vom lupta pînă la sacrificiul
suprem pentru redobindirea teritoriului cedat. Sper că nu peste mult timp
va filfii din nou tricolorul românesc pe meleagurile unde a trăit şi a luptat
legendarul Gelu"9.
Avind ochii scăldaţi in lacrimi, elevii şcolii îşi aminteau de vremurile
trecute, cind nu o dată p op orul n ostru a fost nevoit să guste din asemenea
amaruri. Dar la fel ca intregul p op or ei nu şi-au pierdut increderea in viitor,
işi exprimau ferma lor hotărîre de a lupta pentru redobin direa independenţei
naţionale. Cintecele patriotice "Pe-al n ostru steag e scris unire" , .. Răsunet"
"Tricolorul" , Deşteaptă-te române 1" şi altele, pornite din inimile dirze ale
elevilor, ii imbărbătau, le dădeau imbold şi speranţe.
De asemenea, ulterior, in rindul elevilor era foarte frecvent un cintec
adus de românii refugiaţi sau expulzaţi din teritoriul răpit de Ungaria hor
tystă, din care re dăm o strofă :
"Dac-am plecat, Ardealule din tine,
Nu-i vina noastră, iarăşi vom veni.
"Universul" din 3 sept. 1940.
' Arhiva M.St.M., fond Centrul de instrucţie al artileriei antiaeriene, dosar 24, fila 7 ;
Vezi fl Punctul muzelsUc al şcolii, panoul 1939 -1944.
8
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N-am fost învinşi şi n u vom fi nici miine,
Cind C('asul biruinţei va sosi 1 10
In acele momente grele, p op orul român s-a găsit singur, fără niCI un
sprijin din afară, p ărăsit de toate puterile Europei. România a fost lăsată
la cheremul Germaniei, a fost aruncată de fapt in braţele forţelor hitleriste.
La puţin timp după Dictatul de la Viena, a avut loc instaurarea dictaturii
militaro-fasciste, p ătrunderea in ţară a trupelor germane, care aveau de fapt
misiunea unor trupe de ocupaţie, România fiind apoi tirită in războiul anti
sovietic.
ln condiţiile rezistenţei antifasciste din ţara noastră condusă de P.C.R.,
in Şcoala de ofiţeri de artilerie antiaeriană s-a manifestat o puternică stare
de spirit antihitleristă. Aşa, spre exemplu, atunci cind anumiţi specialişti
germani au căutat să-şi impună punctul de vedere c u privire la unele măsuri
pe lini aprocesului de instruire, neţinînd seama de p ărerea cadrelor din şcoală,
col. Bungescu s-a exprimat faţă de cîţiva subalterni de ai săi : ..Nu sint de
acord să fim încălecaţi . Avem şi noi capul nostru, concepţia noastră şi apoi
in România trebuie să conducă românii"11•
Cu toate măsurile teroriste , de reducere la tăcere a celor care îşi mani
festau aversiunea faţă de dictatura militară fascistă, faţă de războiul anti
sovietic, o parte din elevii şi cadrele şcolii deseori isi manifestau pe faţă ati
tudinea antifascistă. Ei veneau in contact cu familiile, cu elementele revo
luţionare antifasciste, iar cuvintul Partidului Comunist Român pătrundea
şi in şcoală, in ciuda regimului cazon introdus.
O parte din documentele, ziarele, broşurile sau manifestele partidului
comunist, prin care acesta indemna armata la intoarcerea armelor impotriva
fascismului au fost răspîndite şi in rindul personalului şcolii n oastre. Un
asemenea document era şi apelul P.C.R. adresat armatei in 1 944, in care se
spunea printre altele : .. Ofiţeri şi soldaţi români, n u muriţi pentru Hitler 1
Luptaţi alături de armatele ruseşti şi aliate pentru : zdrobirea definitivă a
hitleriştilor, eliberarea ţării de nemţi şi slugile lor, eliberarea Ardealului
de Nord şi pace . . "12.
Ura şi revolta faţă de nazişti era o trăsătură caracteristică a stării morale
a personalului şcolii, ca de altfel a intregului p opor.
Vestea răsturnării dictaturii fasciste şi a scoaterii ţării din războiul hit
lerist, a fost primită de personalul şcolii cu multă b ucurie. Alături de intreaga
armată română, ofiţerii, subofiţerii, elevii şi militarii in termen din şcoală
au intors armele impotriva fascismului. De menţionat este faptul că încă
de la sfîrşitul lunii aprilie 1944 Şcoala de ofiţeri de artilerie antiaeriană a
1 ° Cintecul era răsplndit şi In alte părţi ale ţlrii. Vezi Dr. Traian B u n d e s c u, Lupta
poporului romdn împotriua Dtctatului (asctsl de la Viena (august 1940 }, Editura politică, Buc.
1971, p. 173.
11 Vezi punctul muzeistlc al Şcolii militare de ofiţeri activi artilerie antiaerianA şi radio
locaţie "Leontln Sălăjan".
n "RomAnia liberi" din 16 iunie 1944 .
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fost dislocată in apropiere de Făgăra � , in comunele L ISA, VO ILA, S I:MB ĂTA
DE J O S SlMB ĂTA DE SUS şi DRAGUŞ , împreună cu intreg Centrul de
instrucţie al artileriri antiaerieneta.
Din p unct de vedere tactic, o parte din subunităţile Centrului de instruc
ţie al artileriei antiaeriene şi ale şcolii de ofiţeri au făcut parte din gruparea
tactică de est a Corpului de munte!&. De altfel, cooperarea strînsă intre arti
leria antiaeriană, aflată in zona Braşov şi Corpul de munte de sub comanda
generalului Ion Dumitrache era o trăsătură caracteristică a operaţiunilor
desfăşurate in această regiune.
Misiunea principală a subunităţilor şcolii şi a Centrului de instrucţie
al artileriei antiaeriene era de a bara comunicaţiile pe direcţiile de p ătrundere
a trupelor germano-hotryste spre Braşov, de a impiedica trupele fasciste
să producă pagube intreprinderilor şi instituţiilor, de a dezarma şi de a res
pinge atacurile trupelor hitleriste şi hortyste ce ar fi incercat să-şi recucc
rească p oziţiile şi să-şi regrupeze forţele.
De asemenea cu tehnica de artilerie antiaeriană s-au format subunităţi
care aveau misiunea de a dobori orice ţintă aeriană care ar fi intrat in zonă.
In urma notelor telefonice nr. 1 1 .777 a Comandamentului Apărării
Antiaeriene şi nr. 3.3 1 2 a Regiunii 1 aeriene, efectivele şcolii au incetat subor
donarea faţă de comandamentele germane şi au inceput să acţioneze cu hotă
rîre, alături de vînătorii de munte , şi militarii celorlalte unităţi aflate in Ţara
Birsei, pentru dezarmarea trupelor fasciste şi eliberarea acestei regiuni18 •
Centrul de instrucţie şi Şcoala de ofiţeri de artilerie antiaeriană au fost
organizate pe detaşamente, fiecare din acestea avind misiuni bine precizate.
In cele ce urmează relatăm citeva episoade din luptele duse de efecti
vele şcolii. In comuna Arpaşul de j os exista un atelir al uzinelor I.A.R. Bra
şov, unde se găseau avioane româneşti in reparaţie. Atelierul dispunea de
un aerodrom. Detaşamen tul constitui t din cadre şi elevi din scoală a apărat
terestru şi aerian aerodromul, împiedicînd aterizarea aviaţiei inamice in
acest loc.
Din cadrul Şcolii şi a Centrului de instrucţie al artileriri antiaeriene s-a
constituit un divizon, sub comanda cpt. Bărcănescu Marin care a dovedit
mult curaj şi eroism in lupta cu inamicul in apropiere de Olt.
In toate punctele şi localităţile unde au fost dislocate, cadrele, elevii
şi trupa au dovedit o înaltă măiestrie ostăşească, iscusinţă, bărb ăţie şi curaj
in lupta cu inamicul. Amintim in această privinţă luptele duse de ostaşii
Bateriei "Vickers" la ieşirea din defileul Oltului care au respins un inamic
superior numericeşte ; pe cei din bateriile .. Bofors" şi "Rheinmetall" care
au tras pîn ă s-au înroşit ţevile tunurilor şi cu toate că au avut pierderi in
oameni, au rezistat eroic pînă la respingerea trupelor germano-hortyste ;
amintim de iscusinţa cu care in timp de noapte, prin luptă corp la corp, a
fost ocupat depozitul hitlerist din gara Voila de către 20 de elevi conduşi
de un ofiţer şi doi subofiţeri ; de bravii artilerişti antiaerieni - elevi şi cadre -

1 3 Î n iunie 1944 comandant al şcolii a fost numit col. Georgescu Ion, iar col. Bungescu
a primit funcţia de Şef de stat major al Corpului bllndat. Arhiva Ministerului Apiririi Naţio
nale, Direcţia personal, dosar 146, p. 51.
11 Romdnla in războiul antihltlerist, Ed. Ministerului Apiriril Naţionale, 1966, p. 120.
16 Arhiva Ministerului Apiriril Naţionale, fond C.I.A.A., dosar 28, filele 1, 2.
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care au luat p arte activă Ia luptele de la H ărman, Simpetru, Prej mer, Ilieni
Sfintu Gheorghe şi in alte localităţi. In j urnalul de operaţii al Comanda
mentului artileriei antiaeriene se spune printre altele : .. In sectorul n ord
Braşov, toată speranţa opririi atacului german este in artileria antiaeriană" le .
Desigur, aprecierea se referă şi Ia celelalte unităţi de artilerie antiaeriană
in primul rind la Regimentul 4 A.A. care a j ucat un rol foarte important
in luptele din zona Braşov.
Pe parcursul participării la operaţiunile militare din zona Braşov, subu
nităţile şcolii a u acţionat terestru şi aerian, făcînd faţă unor situaţii destul
de grele. ln luptele purtate ele au capturat 168 prizonieri şi n umeroase mate
riale de război ca : tunuri, aparate centrale, altitelemetre, aparate de ascul
tare, telemetre, proiectoare, autovehicule, căruţe cu cai şi alteJe17.
Contribuţia şcolii militare de artilerie antiaeriană la lupta impotriva
fascismului nu p oate fi limitată numai la aspectul participării nemijlocite
a subunităţilor acestora la luptele ce au avut loc, ci trebuie subliniată contri
buţia ei la pregătirea in timp scurt a unui mare n umăr de ofiţeri care a u inca
drat unităţile de artilerie antiaeriană. Tinerii absolvenţi ai şcolii au dovedit
In luptele purtate că p osedă o înaltă măiestrie militară, calităţi morale şi
de luptă deosebite ca : devotament neţărmurit faţă de patrie şi p op or, curaj ,
dirzenie, spirit de sacrificiu etc.
Astfel, in luptele insurecţionale din Capitală şi imprej urimi, tinerii
absolvenţi ai şcolii de ofiţeri de artilerie antiaeriană s-a u acoperit de glorie
in lupta cu inamicul. Amintim pe It. Ion Chirculescu, comandant al bateriei
102, pe locot, Constantin D. Georgescu despre a cărui baterie, in ordinul
de zi nr. 2 472 din 1 944 se spune : "Eroica acţiune a bateriei 175 artilerie anti
aeriană, comandată de locot. Constantin Georgescu a fost totdeauna h otă
rîtoare, in bună măsură acţiunile ce au avut loc la Băneasa şi împiedicînd
p ătrunderea trupelor germane in Capitală"18 ; pe sublocotenentul Virgil
S ălăgeanu, cdt. al secţiei 2 din bateria 1 17 antiaeriană care, împreună c u
ostaşii pe care-i comanda, încercuiţi in zona Băneasa d e forţe superioare,
au tras asupra duşmanului pînă au terminat muniţia, iar apoi au luptat
corp la corp, j ertfindu-se la datorie, contribuind la zdrobirea inamicului
ce incerca să p ătrundă in Bucureşti.
Nu numai pe teritoriul ţării noastre, ci şi in luptele din Ungaria şi Ceho
slovacia, absolvenţii şcolii militare de ofiţeri artilerie antiaeriană s-au aco
perit de glorie in încleştarea cu duşmanul. Iată ce relatează generalul maior
Onofrei E ugen : "Eram atunci, in 1 944 tînăr sublocotenent, absolvent al
şcolii militare şi comandam o secţie (pluton) într-o baterie de artilerie anti
aeriană. Ecoul de la 23 August aj unsese ca fulgerul şi în bateria noastră,
amplasată undeva, pe litoral, la gurile bătrînului Danubiu. Vestea ne-a
umplut inimile de b ucurie . . Toţi militarii Bateriei 210, ai intregului Regiment
2 artilerie antiaerian ă au luptat cu eroism şi vitejie greu de descris. De la
gurile Dunării şi pînă la porţile Vienei, am fost martorul multor acţiuni duse
de bravii artilerişti an tiaerieni" l&.
11
17
18
11

Arhiva Ministerului
Arhiva Ministerului
�De veghe" nr . 33
Ziarul �De veghe"

Apărării Naţionale, fond C. I.A.A., dosar 235/10, p . 73.
ApArArii Nationale, fond C. I.A.A., dosar 28, fila 203.
(1032), 17 august 1966.
din 6 mal 1967.
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ln anii revoluţiei şi construcţiei socialismului în patria n oastră, paralel
cu transformările uriaşe ce au avut loc în întreaga societate, în şcoală s-au
produs mutaţii adînci sub toate aspectele : al selecţionării elevilor, al educării
şi instruirii, al inzestrării cu armament şi tehnică de luptă etc. Cadrele şi
elevii au p articipat la evenimentele complexe ce au avut loc în Braşov în
procesul construcţiei socialiste, afirmîndu-se ca un element integrat in lupta
tuturor oamenilor muncii conduşi de partid, pentru făurirea socialismului.
Prezenţa efectivelor şcolii se face simţită din plin n u numai în laboratoare,
pe terenurile de instrucţie sau în poligoanele de tragere pentru formarea
deprinderilor necesare cadrelor armatei n oastre , ci şi pe şantierele braşovene,
la adunatul recoltei, ca şi într-o serie de acţiuni comune pe linia educaţiei
socialiste a tineretului, a competiţiilor sportive, diverselor festivităţi ale
oamenilor muncii din municipiul şi j u deţul Braşov.
De înalt patriotism au dat dovadă elevii şcolii cu ocazia unor calamităţi
naturale ivite în Braşov sau împrej urimi (inundaţii, înzăpeziri, incendii
etc.}, intervenind cu foarte multă hotărîre pentru salvarea cetăţenilor aflaţi
in primej die şi a bunurilor. Iată cîteva exemple : în 1962 a izb ucnit un incen
diu in p ădurea din apropierea localităţii Săcele, j ud. Braşov. Focul se extin
dea cu multă iuţeală şi ameninţa să distrugă mii de hectare de p ădure. Ală
turi de oamnei ai muncii, au participat la stingerea incendiului şi militari
din Şcoala de ofiţeri sub comanda căpitanului Spînu Dimitrie. Trei zile şi
trei n opţi, fără intrerupere, au luptat cu flăcările focului pînă la localizarea
şi apoi lichidarea definitivă a incendiului . Ofiţerii, elevii, militarii in termen
ai şcolii n u şi-au precupeţit eforturile, c ăţărindu-se pe pantele abrupte ale
munţilor, renunţînd la somn, servin d masa în condiţii grele, conştienţi fiind
că apără b un ul p op orului. Pentru contribuţia adusă de ei la stingerea incen
diului, Sfatul popular al oraşului Braşov a trimis o scrisoare de mulţumire
comandantului şcolii. O situaţie asemănătoare a fost şi in 1 963 cind efecti
vele şcolii a u participat la stingerea incendiului din p ădurea Vlădeni.
De asemenea, in timpul marilor inundaţii ofiţerii, elevii şi trupa din
şcoală, alături de oamenii muncii din municipiul şi j u deţul Braşov au par
ticipat c u patriotism la toate acţiunile organizate pentru prevenirea şi com
baterea efectelor inundaţiilor. Ostăşeşte, c u hotărîre şi c uraj , efectivele şccr
lii, p ătrunse de sentimentul inaltei datorii şi răspunderi faţă de p opor şi-au
făcut datoria cu dăruire comunistă.
ln spiritul concepţiei Partidului Comunist Român privind apărarea
patriei, concepţie oglindită in Legea nr. 14 privind organizarea apărării
naţionale a Republicii Socialiste R omânia, cadrele şi elevii şcolii îşi aduc
contribuţia la pregătirea p opulaţiei din Braşov pentru apărarea patriei.
Pe baza m ăsurilor luate in cadrul consiliului local al apărării, cadrele din
şcoala militară de ofiţeri activi artilerie antiaeriană şi radiolocaţie "Leontin
Sălăjan" contribuie la instruirea gărzilor patriotice, a detaşamentelor de
_
pregătire militară a tineretului, a formaţiunilor de apărare locală antiaeriană
lmpărtăşind cu pasiune din experienţa şi cunoştinţele lor in domeniul mili
tar. De asemenea, numeroşi tineri braşoveni, muncitori, elevi, studenţi s-au
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folosit de baza materială a şcolii pentru a-şi desăvîrşi pregătirea ca ostaşi
ai patriei. C u ocazia venirii in şcoală ei au ţinut să viziteze şi p unctul muze
istic, să ia cunoştinţă de tradiţiile bogate ale acestei instituţii. E semnifi
cativ faptul că n umai in acest an de învăţămînt a u fost in şcoala noastră
cea . 1 600 tineri din municipiul şi j udeţul Braşov.
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AUS DEN TRADITIONEN EINER MILIT.lRSCHULE AUS BRAŞOV
(KRONSTADT)

(Zusammenfassung)
Die Militărschule fiir aktive Offiziere mit der Spezialităt Luftabwehr
Artillerie und Funkortbestimmung .,Leontin Sălăj an" ist ein integriere n der
Bestandteil der abwechslungsreichen Landschaft von Braşov (Kronstadt) .
Alljăhrlich verlassen gut ausgebildete Offiziere diese Schule, welche făhig
sind, die revolutionăren Errungenschaften des Volkes sowie die natio nale
Unabhangigkeit und Souverănităat des Vaterlandes mit Entschlossen heit
verteidigen.
Die Schule blickt auf eine reiche Tradition zuriick. Sie wurde zu Ende
des J ahres 1 939 gegrii ndet, als der deutsche Faschismus bereits ei ne Reihe
von Staaten bedriickt hatte und als die Unabhăngigkeit und die territorielle
Integrităt Rumăniens bedraht waren. Die Offizierschule fiir Luftabwehr-Artillerie
war damals, wie die ganze Armee, ein Teil jener Krăfte der rumănischen
Nation, die mit E ntschiedenheit fiir die Verteidigung des nationalen Bestandes
und der Heimaterde kămpften. Der gesamte Unterricht und die Erziehungs
arbeit an der Schule wirkten fiir die Pflege der hohen moralischen und
kămpferischen Eigenschaften, die zur Verteidigung des Vaterlandes not
wendig sind.
Trotz der Tendenzen der ausbeutenden klassen, die Armee vom poli
tischen Leben und von den Anliegen des Volkes zu isolieren, waren sowohl
in der Schule als auch in den anderen Milităreinheiten die wichtigsten inter
nationalen Ereignisse bekannt, ebenso auch die Gefahr des Faschismus fiir
den Frieden und die Sicherheit der Volker. Dies erklărt sich einerseits durch
die von der Rumănischen kommunistischen Partei in den Reihen der Armee
entfaltete Tătigkit und andererseits durch die tief patriotische Haltung der
Mehrheit der Lehrkrăfte, die die prohitleristische Politik der reaktionăren
Fiihrungsschichten nicht billigten.
Eine tiefe E mpornng loste in den Reihen der Schulangehorigen= Lehrkrăf
fte und SchUler-das beriichtigte Wiener Diktat vom 30. August 1 940 aus,
wodurch ein Teil von Siebenbiirgen an Horthy-Ungarn abgetreten wurde.
Die Offiziere, Unteroffiziere, Schiiler und Militărdienstpflichtigen auf zeigten
offen ihre Missbilligung iiber die Zerstiickelung des nationalen Gebietes, und
bekundeten auch gleichzeitig ihre Entschlossenheit, fiir die Wiederherstellung
der territoriellen Integritiit Rumliniens zu klimpfen.
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Unter den Bedingungen des antifaschistischen Widerstandes in Rumă
nien, der von der Rumănischen Kommunistischen Partei angeleitet wurde,
herrschte in der Offiziersschule fiir Luftabwehr-Artillerie eine ausgeprăgte
antihitleristische Stimmung. Dies zeigte sich in verschiedenen Vorfăllen zwi
schen rumănischen und deutschen Ofiizieren, in der Verbreitung von Doku
menten, Zeitungen, Broschiiren und Manifesten, die von der Rumănischen
Kommunistischen Partei herausgegeben w urden und in denen die rumli.
nische Armee aufgefordert wurde, ihre Waffen gegen den Faschismus z u
richten.
Die Nachricht von dem Sturz der faschistischen Militărdiktatur und dem
Austritt Rumăniens aus dem hitleristischen Krieg wurde vom Personal der
Schule mit viei Genugtuung aufgenommen. An der Seite der gesamten rumă
nischen Armee kehrten die Offiziere, Unteroffiziere, Schiiler und Milităr
dienstpflichtigen der Schule ihre Waffen gegen den Faschisrnus. Da sie in
die Năhe von Făgăraş (Fogarasch) verlegt war, unterstand die Offiziersschule
fiir Luftabwehr-Artillerie vom taktischen Standpunkt aus betrachtet dem
Gebirgsjăger-Korps. Sie leistete ihren Beitrag zur Zerschlagung ddes Versuchs
der deutschen und Horthy-Truppen, nach Braşov (Kronstadt) vorzustossen,
zur Verteidigung der Betriebe sowie zur E ntwaffnung der Faschisten in dieser
Zone. Es wurden Luftabwehr-Artillerie-Untereinheiten gebildet, die den
Auftrag hatten, j edes Feindobjekt, das in den Luftraum eindrang, abzu
schiessen.
In allen Stellungen und Ortschaften, wo sie eingesetzt wurden, bewiesen
die Offiziere, Schiiler und Truppen hohe militărische Meisterschaft, Klugheit,
Mănnlichkeit und Mut im Kampf mit dem Feind. zur Verteidigung der Werk
stătten und des Flugplatzes in der Gemeinde Arpaşul de j os, wo sich rumli.
nische Flugzeuge in Reparator befanden, dann die Kămpfe im Altdruchbruch,
wo ein zahlenmăssig iiberlegener Feind zurUckgeworfen wurde. Es wird
fiber die Klugheit berichtet, mit welcher zur Nachtzeit im Nahkampf
von 20 Schiilern, die von einem Offizier und zwei Unteroffizieren gefnhrt
wurden, das hitleristische Depot im Bahnof Voila besetzt wurde. Die Arbeit
erzăhlt von den tapferen Artilleristen aus der Offiziersschule, die aktiv a n
den Kămpfen bei Hărman (Honigberg), Sinpetru (Petersberg), Prej mer
(Tartlau), Ilieni, Sfîntu Gheorghe und a nderen Ortschaften teilgenommen
haben.
Der Beitrag der "Militărschule fUr Luftabwehr-Artillerie" zum Kampf
gegen den Faschismus kann nicht nur auf den Aspekt der unmittelbaren
Teilnahme der Untereinheiten der Schule an den Kămpfen beschărnkt werden.
Es verdient auch hervorgehoben zu werden, dass die Schule in kurzer Zeit
eine grosse Anzahl von Offizieren ausbildete,die den Luftabwehr-Artille
rieeinheiten z ugeteilt wurden und aus dem Ringen mit dem Feind ruhmreich
hervorgingen.
In den Jahren der Revolution und des sozialistischen Aufbaus in Ruml
nien, vollzogen sich in der Schule auf allen Gebieten tiefgreifende Umwand
lungen, die ihr die ihr diejenigen nennzeichen verliehen, die fUr die von der
der Rumlnischen Kommunistischen Partei geschaffene Volksarmee charak
teristisch sind.
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Die Lehrkrăfte und die Schiiler der Schule waren im sozialistischen
Aufbauprozess stets an der Seite der Werktă.tigen von Braşov (Kronstadt) . Schul
angehorigen sind nicht nur in den Laboratorien, auf den Exerzierplatzen
und Schiesstă.tten zur Bildung der fiir die Armee notwendigen Fertigkeiten
anwesend, sondern auch auf den Baustellen, bei gemeinsamen Aktionen zur
sozialistischen Erziehung der Jugend, bei Sportwettklimpfen, bei verschiedenen
Festlichkeiten der Werktă.tigen des Munizipiums unb des Kreises B raşov (Kron
stadt). Ebenso haben die SchulangehOrigen bein einigen Katastrophenfallen
- O berschwemmungen, Schneeverwehungen und Brănden - mit viei Ent
schiedenheit fiir die Rettung der gefahrdeten Menschen sowie der Giiter gewirkt.
Im Geiste der Auffassung der Rumanischen Kommunistischen Partei
iiber die Verteidigung des Vaterlandes trăgt die Schule filr aktive Offiziere
fiir Luftabwehr-Artillerie und Funkvorbestimmung ,.Leontin Sălăjan" zur
Ausbildung der Patriotischen Garden, der Jugend-Abteilungen und der
lokalen Luftschutzformationen în Braşov (Kronstadt bei. )
Die Darstellung einiger Schultraditionen geschieht îm Geiste der Bestre
bungen der Parteifiihrung sowie des Oberstkommandierenden der Streit
krăfte, des Genossen Nicolae Ceauşescu, die Einheit zwischen Armee und
Volk z u festigen, um unter den besten Bedingungen deie Aufgaben der Vater
landsverteidigung zu erfiillen.

11 -
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..TOTUL PENTRU FRONT, TOTUL PENTRU VICTORIE"
CONTRmUŢIA OAMENILOR MUNW DIN ORAŞUL BRAŞOV
de ŞTEFAN M IKLOS

Odată cu insurecţia naţională armată antifascistă şi antiimperialistă din
23 august 1 944 , ţara noastră a ieşit din coaliţia războinică antisovietică. Din
acest momen t - şi in urma Convenţiei de armistiţiu, ţara noastră s-a angajat să
participe alături de armata sovietică la războiul cauzei drepte, pentru infringe
rea deplină a Germaniei fasciste-hitleriste, cu o forţă militară de peste 250.000
ostaşi, reprezentind toate armele. Războiul contra cotropitorilor fascişti
a Incep ut, in primul rînd impotriva forţelor militare hitleriste aflate în ţar ă,
apoi pentru eliberarea nordului Transilvaniei, răpit prin odiosul Dictat de
la Viena din 30 august 1940.
In acel timp , Comitetul Central al Partidului Comunist Român a lansat
lozinca mobilizatoare ..Totul pentru front, totul pentru victorie i" către
toţi locuitorii patriei, dar indeosebi către poporul muncitor din uzine
şi de pe ogoare, ca să facă totul pentru asigurarea frontului cu toate cele
necesare , pentru cucerirea cît mai grabnică a victoriei asupra fascismului .
Masele largi populare - muncitorii din oraşul Braşov au răspuns cu insu
fleţire şi cu ataşament patriotic chemării P.C.R. Despre aceste lupte de orga
nizare şi de muncă eroică vorbesc elocvent documentele de arhivă şi ziarele
locale contemporane.
Dup ă evenimentele din 23 august 1 944, primul şi cel mai impor tant
lucru care stătea in faţa muncitorilor din Braşov, era munca de organizare
sub indrumarea directă a comitetului j udeţean P.C.R . ; au fost create comi
tetele de fabrică şi alese comitetele de sindicat pe întreprindere sau pP- ramuri
de activitate. Despre rolul comitetelor de fabrică ziarul local .. Drum nou"
din 10 ianuarie scria următoarele : ..Comitetul de fabrică, organul de conducere
al muncitorilor din fabrică are printre îndatoririle sale de a apăra toate inte
resele muncitorilor şi pe aceea de a instrui, pe linie politică, pe muncitori,
conducîndu-i în acţiunea de luptă contra reacţiunii. Comitetul de fabrică
trebuie să impună patronului sarcina aprovizionării, cu drep tul de a controla
această acţiune. CHeile reacţionare din sînul fabricilor trebuiesc suprave
gheate, demascarea lor să se facă din timp" 1 .
Organizaţiile de partid, comitetele de sindicat şi comitetele de fabrică
au luptat cu hotărire pentru infăptuirea chemării P.C.R. pentru sprijinirea
rAzboiului antihitlerist. Astfel, fabrica de· armament Astra din Braşov deja
1 .Drum Nou" anul II

nr.

99 din 10 ianuarie 1945, pagina 3.
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in luna septembrie 1944 a inceput fabricarea tunurilor anticar. Pentru acest
scop cu telegrama din 6 septembrie adresată Direcţiei Generale se cere :
.. Procuraţi urgent sulfatul cupru cristalizat - ad cermat 6334 - stop . Nece
sităm nein tirziat pentru tun anticar"2• Tot la data de 6 septembrie se cere :
.. urgent dispuneţi livrarea materialului - ad comanda 24.878 - stop. Oţe
lul urgent necesar producţiei de război"3• Cu trei zile mai tîrziu, telegrafic
se cere Corului superior din capitală : .. In terveniţi pentru organizarea trans
port materiale tun anticar restante pentru etapa a doua stop - materiale
gata de expediere la Reşiţa - în uzină avem material numai pentru două
săptămîni"'. La 27 septembrie se cere Direcţiei Generale să intervin ă la gara
Codlea pentru obţinerea de vagoane cu destinaţia la s taţia de încărcare de
muniţii Astra Orăştie , pentru transport de bombe Brandt necesar urgent
frontului5•
Din procesul-verbal din 8 septembrie al Comitetului de Direcţie al Uzi
nelor Astra - armamen t - Braşov, rezultă că acesta nu a acceptat cedarea
celor 1 50 tone de trotil Direcţiei superioare chimice din M. I.A.P.R., deoarece
acesta nu a oferit cu nimic mai mult peste preţul de cumpărare a explozi
vului. Şi din aceasta se poate constata c ă elementele reacţionare din condu
cerea superioară a Astrei, au c ăutat să asigure un profit şi nicidecum să ţin ă
seama de interesele ţării pentru asigurarea producţiei de armament&.
La 3 octombrie conducerea uzinei din Braşov raportează telefonic Direc
ţiei Generale : .. Ca urmare reducerii de comenzi proiectile şi focoase pentru
circa două mii lucrători nu vom avea lucru. Lipsa de materiale pentru tunuri
va provoca in scurt timp aceeaşi situaţie. Rugăm arătaţi situaţia Ministe
rului pentru a se găsi soluţia continuării activităţii"7•
Datorită faptului că aprovizionarea uzinei din Braşov se făcea de c ătre
Direcţia Generală din Bucureşti, aceasta se realiza foarte anevoios datorită
elementelor reacţionare care existau in centrala din capitală, care căutau
să saboteze producţia de război. Astfel, intre 14 octombrie şi 30 noiembrie
de şapte ori s-a cerut procurarea a peste 600 tone de oţel cilindric şi }aminate,
fiind urgente pentru comenzi militare8•
Direcţiunea uzinelor Astra Braşov, sub presiunea muncitorilor caută
să asigure continuitatea producţiei de război prin procurarea de materie
primă.
8 Arhivele Statului Braşov, fond Fabrica RomAnA de vagoane, motoare, armament şi
muniţii S.A. Uzinele Astra Braşov, dosar nr. 4 din 1944, fila 148.
8 Idem, telegrama nr. 12 521, fila 148.
' ldem, telegrama nr. 12 590, fila 143.
� ldem, dosar 7 din 1944, telegrama ur. 12 868, fila 301.
8 Arhivele Statului Braşov, fond Fabrica RomAnA de vagoane, motoare, armament ,1
muniţiuni S.A. Uzinele Astra Braşov, Dosar 7/1944, Proces-verbal al comitetului de direcţie
nr. 301 din 8 septembrie 1944.
7 ldem, Dosar 4 din 1944, telegrama nr. 13 190 din 3 octombrie 1944, fila 125.
8 ldem, Dosar 5/1944, 14 octombrie 1944, cu adresa nr . 23 704 se cer de la DESFER
Bucureşti 1 1 7 tone oţel 032 mm cu adresa 02370, 120 tone oţel 042 mm, cu aceeaşi adresA cere
85 tone oţel cojit 0 42 mm şi 70 tone 029 mm, cu adresa nr. 024950 din 9 noiembrie cerere
de ofertA pentru 15 tone oţel tras 0 20 mm, fiind necesar foarte urgent, oferta se cere prin curier.
Cu adresa nr. 026413 se revine la adresa nr. 23812 din 18 septembrie In care se cere ofertA
pentru 70 tone oţel cojit 029 mm calitate S + 30 - 11, la 30 noiembrie cu adresa nr. 02643�
se solicită 120 tone oţel necesar comenzilor militare, fila 559 - 562.
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Astfel, intr-o adresă înaintată la Bucureşti se cerea "Livrarea de urgenţă
foi de cositor cid Cernat 5738, materialul suscitat fiind destinat pentru exe
cutarea a 200.000 focoase V.311 •
Necesitatea de primă urgenţă a materialelor şi diferitelor piese necesare
producţiei de armament rezultă dintr-o adresă din 30 august adresată firmei
METAGA din Sibiu, in care se cere de urgenţă depunerea ofertei printr-un
curier deoarece ..piesele solicitate pentru comenzi militare nu pot fi aminate" 10 •
Se poate constata deci că muncitorii de la uzinele Astra- Braşov au dus
o luptă dîrză impotriva elementelor reacţionare din conducere.
Ziarul local "Drum nou" la 5 februarie 1945 relatează hotărîrea fermă
a muncitorilor de la uzinele Astra : "vom lupta pentru realizarea hotăririlor
Congresului Sindicatelor Unite din România . Muncitorii sindicatelor meta
lurgice, chimice şi sticlărie îşi iau angajamentul să lupte pentru mărirea pro
ducţiei de război" .
Şi la uzinele de avioane I.A.R. Braşov a inceput reconstrucţia halelor
distruse de bombardamente aeriene din primăvara şi vara anului 1 944 şi
s-a reluat producţia de război.
Ministrul Apărării Naţionale, subsecretar de stat al aerului dă urmă
torul ordin confidenţial-personal către I.A.R. Regia autonomă din Braşov
la 15 septembrie 1944 : " - Să se ia măsuri pentru apărarea fabricii de motoare
de la Caransebeş. ln situaţia excepţională de război prin care trece ţara, cer
mai mult simţ de răspundere şi de risc. ln caz de atac aerian inamic tot perso
nalul - dup ă posibilităţi - se va dispersa . Rog a se lua măsuri ca lucrul
in fabrică să reintre in normal, intrucit nu voi admite nici un fel de scutire
cind mi se va cere a prelungi termenele de livrare a comenzilor"12• ln conti
nuare se comunică să se ia măsurile necesare ..pentru urgent.area lucrărilor
de terminare a halelor destinate fabricii de motoare şi fabricii de celule con
form ultimelor reparaţii, astfel ca să putem incepe lucrul in ele cel mai tir
ziu in luna octombrie 1944 , avind in vedere cerinţele imperioase ale pro
gramelor mili tare" . S-au luat măsuri urgente pentru asigurarea halelor cu
curentul electric necesar producţiei, montarea celor două motoare Diesel.
Un ordin al Marelui Stat Major transmis uzinelor I.A.R. de Garnizoana Bra
şov, prevedea "că toate coloanele ce merg pentru aprovizionarea trupelor
şi a diferitelor transporturi militare, vor merge grupate, cu p az ă p uternică
sub comanda unui ofiţer destoinic. La 28 septembrie ordinul Comandantului
militar al uzinei I.A.R. dispune "să se ia măsuri pentru a asigura paza mij
loacelor de transport şi a depozitelor de materiale a arma t.e i" 16 •
Este interesant de menţionat faptul că M.A.N. S . S.A. a comunicat la
data de 18 august 1944 hotărîrea Ministerului : "Atelierul de reparat avioane
I.A.R-80 de la Arpaş cu intregul său personal va trece la Ghimbav (j ud.
Braşov) să formeze unul singur, mărind capacitatea de lucru, astfel ca să fie
• ldem, Dosar 5/1944, adresa

10

11

11
n
lt
u

nr. 025 382 din 11 noiembrie 1944.
Jdem, dosar 5/1944, adresa nr. 022 140 din 30 august 1944, fila 183.
. Drum Nou", anul I I, nr. 120, din 5 februarie 1945, pagina 4 .
Arhivele Statului Braşov, fond I.A.R. Braşov, anul 1944, dosar 192, fila 136.
ldtm, fila 135.
Jdem, fila 128.
Jdem, fila 127.
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in măsură de a da completă asistenţii tehnică şcoalei de V (inlitoare) . Cu
intărirea care se aduce de la Arpaş atelierul de la Ghimbav va p utea să aibă
140 lucrători. Maximum in 6 zile atelierul in noua formă va trebui să fie
instalat şi să intre in funcţiune" la .
La 30 septembrie Ministerul de Război S.S.A., Direcţia tehnică aero
nautică cere uzinelor I.A.R. Braşov repararea de urgenţă a 22 avioane Savoia
- 79, fiind necesare unităţilor de aviaţie militară17• Tot la 30 septembrie
Direcţia Administrativă a uzinei raportează Direcţiei Generale că vrea sA
readucă în uzină cei 1 .200 de muncitori concediaţi în luna iunie 1944 , făTA
preaviz, pentru a asigura producţia de război şi totodată asigurarea existenţei
acestor muncitori şi a familiilor lor18• ln continuare, se arată intr-o altă adresA,
că toţi muncitorii care revin la uzina din Braşov pînă la 1 ianuarie 1945 de
la centrele de dispersare, in afara razei j udeţului Braşov li se va plăti misie
de 14 zile plus cheltuielile de transport, celor care vin din raza j udeţului
li se va plăti 7 zile misie şi 50 % pentru cheltuieli de transport"18 •
Muncitorii de la fabrica de avioane I.A.R. şi Forja Poldi - I .A.R. Bra
şov, intr-o mare adun are ţinută la 3 februarie 1945 au adoptat o h otărîre
in care se spunea : "Noi muncitorii şi funcţionarii din fabricile I.A.R. de avi
oane şi Poldi - I.A.R., dîndu-şi seama despre tot ce frămîntă ţara şi pop orul
r omân pentru care ne luăm angajamentul de a indeplini intocmai, in intere
sul intregii naţiuni, este necesară rezolvarea imediată a problemei celei mai
importante : participarea cu maximum de efort la războiul impotriva hit
lerismului prin ridicarea producţiei"20 •
La 8 februarie 1945 ziarul ..Drum Nou" publică primul punct al progra
mului de guvernare a F.N.D. sub titlul .. Mărirea efortului de război" . Parti
ciparea cu maximum de efort la r�boi alături de Naţiunile Unite, pentru
distrugerea cit mai grabnică a hitlerismului şi pentru eliberarea popoarelor.
Creşterea p otenţialului nostru de război va fi realizată prin în tărirea şi demo
cratizarea armatei, prin cimentarea frăţiei de luptă dintre Armata Roşie
şi Armata noastră, precum şi prin sporirea producţiei şi aprovizionarea din
belşug a frontului de luptă, cu materiale de război, îngrăşăminte şi alimente.
Această măsură a fost înţeleasă de masele muncitoreşti, dind dovadă de o
adîncă înţelegere şi de un patriotism conştient cind au continuat să lucreze
in con diţiuni din cele mai grele pentru sporirea producţiei, in ciuda sabota
j elor elemente lor legionare şi fasciste"21•
ln ciuda activităţii duşmănoase a reacţiunii de la marile intreprinderi
braşovene, "clasa muncitoare face eforturi supraomeneşti pentru asigurarea
frontului cu materialele de război"22•
li

Jdem, fila 98.
17 Jdem, fila 124 .
18 Jdem,
dosar 210, fila 217.
1 8 ldem, dosar 204, fila 2.
2 0 .Drum Nou", anul I I, nr. 122, din 8 februarie 1945, pagina 1.
2 1 .Drum Nou", anul I I, nr. 122 din 8 februarie 1945, pagina 5.
12 Fo n d I .A.R. Braşov, dosar 192/1944, fila 25, 1945 februarie 20, corespondenţi secreti
a Subsecretariatului de Stat al Aerului direcţia tehnică a aerului, serviciul fabricaţiei către
Regionala Autonomă I.A.R. Braşov ; "sintem de acord cu canUtăţlle propuse de dv. pentru
piese de schimb necesare reparaţlei a 150 avioane Me-109 G, se cere lansarea Imediată In fa
bricaţie a pieselor solicitate care se pot fabrica la I.A.R. Braşov.
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La 1 martie se cere realizarea pieselor solicitate pentru alte 75 de a
vioane23.
La 5 aprilie 1945 sub titlul ..Pentru sprijinirea frontului - La Uzinele
.. D. Voina" muncitorii măresc producţia" , ziarul "Drum Nou" dă o amplă
relatare asupra activităţii muncitorilor contribuind la efortul de război :
.. Indepărtind elementele reacţionare din mijlocul lor, muncitorii şi-au cură
ţat drumul spre libertate şi progres" . Prin muncă cinstită şi neîntreruptă
ei contribuie in mod eficace la distrugerea hitlerismului. .. In mare măsură
viaţa muncitorului s-a îmbunătăţit, s-a transformat, el nu mai e ca in trecut
un om impersonal, fără voinţă. Totodată ei dovedesc că nu prin teroare,
asuprire, sau dictatură, muncitorul poate fi convins să muncească cu drag.
Conştiinţa lui proprie este aceea care il îndeamnă să depună eforturi in muncă,
pe care le fac toţi cetăţenii militari şi civili pentru a da ultima lovitură de
moarte fascismului, au suflat uşuraţi zilele trecute cind au scăpat de reac
ţionarii din mijlocul lor. Acum se lucrează cu ardoare, fiecare - de la sala
hor la inginer - căutînd să se afirme cu ceva, să dovedească celorlalţi c ă
ş i e l este u n muncitor conştient ş i un luptător antifascist. In astfel d e con
diţiuni nici nu e de mirare că treburile merg bine şi producţia creşte pe fie
care zi ce trece. După datele luate de la secţiile respective se p oate vedea
că in maj oritatea secţiilor, producţia s-a ridicat o dată, de două ori, chiar
de 5 - 6 ori, faţă de anul trecut. Astfel secţia gatere şi timplărie mecanică
au realizat o urcare de 250 % a producţiei de lemnărie, necesară confecţio
n ării lăzilor pentru muniţiuni şi căruţelor militare . Muncitorii Belbe Gheor
ghe, Gogea Ioan şi Creţu Gheorghe au contribuit in mare măsură la aceste
realizări, iar Drăgan Gheorghe declara : că e dispus să lucreze oricîte ore
suplimentare, dacă aceasta contribuie ca războiul să se termine mai curind".
" Secţia cartuşe a inregistrat un spor considerabil a numărului de car
tuşe prelucrate , in special cind reacţionarul Gheorghe Gălbează, care prin
provocările sale sabota producţia , a fost gonit din fabrică de către munci
tori. Azi, secţia deşi are un personal format in majoritate din femei şi lucră
tori necalificaţi, merge cu paşi mari spre progres. Faţă de lunile septembrie
a anului trecut, producţia a fost majorată de 6 ori. Muncitorii evidenţia ţi :
Despinescu Elena, Rădulescu Elena şi Suteu Regina" .
Muncitorii au fost preocupaţi permanent cu perfecţionarea muncii lor
pentru a îmbunătăţi calita tiv produsele, pe de o parte, iar pe de altă parte
pentru a reduce preţul de cost şi timpul de fabricaţie, despre acestea relatează
in continuare ziarul sub titlul : .. Sint p use in practică importante realizări
tehnice" .
" Secţia aruncătoare o secţie mai elegantă cu un atelier luminat, lucră
torii sint majoritatea calificaţi sau specialişti. Secţia a aj uns la un record
de producţie datorită lucrătorilor David Vasile şi Mitulschi Borî, care prin
modificii.rile, îmbunătăţirile şi simplificările aduse aruncătorului, au realizat
serioase succese in fabricaţie. Astfel, fabricarea costa de 10 ori mai p uţin,
necesită numai un sfert din timpul pe care-I cerea pînă acum şi producţia
este de mai bună calitate . . cei doi vor lua răsplata, binemeritată deoarece
au adus foloase reale prin munca lor efortului de război" . Articolul se termină
11

Jdem, fila 26 bis.
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cu concluzia : " In general lupta muncitorilor de la uzinele D. Voina a fost
incununată de succes, in urma străduinţei cu care toţi au colaborat la bunul
mers al fabricaţiei ; cu oameni ca David, Despinescu, Belbe şi alţii, e normal
ca producţia să crească spre binele muncitorilor şi intreprinderii, in intere
sul terminării războiului, democratizării şi reclădirii ţării"2'.
Sub titlul "Comuniştii de la Uzinele D. Voina in fruntea producţiei şi
a luptei", ziarul "Drum Nou" arată că "elementele cinstite şi capabile, care
inţeleg cerinţele de azi ale Patriei, depun tot efortul pentru mărirea producţiei
de război şi luptă pentru stirpirea definitivă a fasciştilor reacţionari". Se arată
in continuare că .. cu toate epuraţiile făcute, în uzin ă au mai rămas un mare
număr de fascişti, care încearcă să saboteze producţia. Insă comuniştii duc
o luptă dîrză contra acestor elemente pentru demascarea şi îndepărtarea lor.
Comuniştii se remarcă în mod deosebit în toate acţiunile de a ridica producţia
pentru terminarea grabnică a războiului"25•
"Drum Nou" din 1 3 aprilie relatează ardoarea cu care muncitorii uzinei
D. Voina luptă cu timpul şi cu tehnica : ..nici unul dintre noi n u s-ar fi gîndit
să dea o mînă de aj utor maşinei de război hitleriste. Munceam cu silă, ase
menea ocnaşilor, fiind bucuroşi cînd venea ora de placare. Totuşi noi obser
vasem că multe din lucrurile pe care le executam ar fi p utut da rezultate
mai bune, dacă ar fi fost simplificate"28•
M uncitorul David Vasile de la uzin ă a adus modificări esenţiale la arun
cătorul francez.
In ziua de 1 2 aprilie toţi muncitorii uzinei D. Voina, la adunarea gene
rală sindicală au dat glas voinţei lor pentru realizări de produse suplimentare
necesare luptei pentru zdrobirea fascismului şi terminarea grabnică a răz
boiului. Cu acest prilej , muncitorii au adresat următoarea moţiune către
Consiliul de Miniştri : "Lucrătorii şi funcţionarii uzinelor D. Voina din Bra
şov, întrunindu-se în adunarea generală, azi 1 2 aprilie 1945, ne-am luat obli
gaţia să sprijinim cu tot efortul nostru Guvernul p oporului , Petru Groza,
prin sporirea producţiei , refacerea economiei interne şi întărirea frontului"27.
Şi la celelalte uzine braşovene găsim exemple asemăn ătoare ca la Uzi
nele D. Voina , unde muncitorii depun eforturi mari pentru creşterea pro
ducţiei de război. .. In ziua de 4 aprilie la Uzinele Astra Braşov, s-a cerut
urgent executarea unei lucrări de mare i mportanţă. Lucrarea era a tit de
urgentă incit se cerea să fie executată in 12 ore, fiind vorba de material
de război, care urma să plece imediat in primele linii . Muncitorii conştienţi
au depus eforturi supraomeneşti şi lucrarea a fost terminată in 4 ore, reali
zindu-se un record pe care uzinele Astra n u I-au inregistrat niciodată. In această
lucrare, s-a evidenţiat deosebit comunistul Gheorghiu Constantin"28•
Una dintre cele mai arzătoare probleme care se p unea in timpul răz
boiului contra Germaniei hitleriste pentru interesul economiei naţionale a
ţării şi pentru mărirea efortului de război era problema transporturilor. Mun
citorii ceferişti din toate colţurile ţării munceau din răsputeri pentru imbuu

.Drum Nou", anul II nr. 170 din joi 5 aprilie 1945, pagina 3.
.Drum Nou", anul II nr. 175, din 11 aprilie 1945, pagina 1.
•• .Drum Nou", anul I I, nr . 177, din 13 aprilie 1945, pagina 1.
•7 ldem, anul I I nr. 185 din 2 2 aprilie 1945, pa gina 3.
18 .Drum Nou", anul II nr. 172, din 7 aprilie 1945, pagina 1.
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nătăţirea transporturilor şi a traficului feroviar. Parcul de vagoane şi de
locomotive a fost redus cu mult in urma bombardamentelor din primăvara
şi vara anului 1 944 , atelierele de reparaţii au fost grav avariate şi unele com
plet distruse, lipseau utilaje le şi sculele.
Cu toate aceste condiţii grele, muncitorii de la secţia a I l-a locomotive
a atelierelor din Braşov - de la muncitor pîn ă la inginer - au ţinut să răs
pundă cu elan la apelurile Guvernului pentru maj orarea producţiei şi au
putut realiza o produc ţie egală cu cea din luna mai 1 944 . Au ieşit din mii
nile acestor muncitori harnici 20 locomotive care vor transporta alimente
şi trupe pe front"2B .
Cu prilej ul şedinţei salariaţilor ceferişti , convocată de Comitetul de fa
brică al depoului de locomotive la 3 1 martie Hl45, la care au luat parte şi
reprezentanţii inspecţiilor de mişcare şi tracţiune, pentru a conveni asupra
problemelor privitoare la circulaţia trenurilor şi aprovizionarea frontului
fără intirziere, muncitorii şi-au luat angaj amentul .. Muncind cu elan şi dra
goste va fi asigurată mărirea producţiei şi satisfacerea obligaţiilor faţă de
front ... sintem hotărîţi să dăm maximum de randamen t ; acest angaj ament
a fost apreciat şi de muncitorii de la alte întreprinderi care sînt hotărîţi să
lupte şi ei pentru susţinerea frontului şi înfrîngerea hitlerismului"30•
Imediat după încheierea armistiţiului , muncitorii conştienţi de la Secţia
1 vagoane pentru transportul materialelor de front, au contribuit la punerea
in circulaţie cît mai grabnică, a cît mai multe trenuri pentru front. Această
secţie a fost complet distrusă de bombardament, toate maşinile-unelte demon
tate şi încărcate în vagoane, liniile distruse, bala de strungărie numai dări
mături şi gropi. Apoi s-a inceput munca de reconstrucţie ; refacerea liniilor,
construirea halelor, montarea maşinilor şi instalaţiilor, au lucrat duminici
şi sărbători ca să pună la dispozi ţia armatei sute de vagoane necesare pentru
front. Secţia a reuşit să mărească producţia cu 40 % , se fac eforturi uriaşe
pentru refacerea garniturilor ce treceau pe front31•
Serviciul exterior de circulaţie a avut un spor de 34 % faţă de perioada
in ainte de 23 august 194432•
Ziarul .. Drum nou" din 18 aprilie 1 945 relatează pe larg marele succes
al ceferiştilor din Braşov. Muncitorii de la secţia mişcare zilnic pregăteau
30 -40 de trenuri pentru nevoile ţării şi front. Frînarii şi şefii de tren fac ser
viciu cite 3 - 4 zile in şir fără odihnă. Numai in luna martie 1 945 au fost
revizuite 2.995 de trenuri şi 89.850 vagoane, iar 3 .006 vagoane au fost repa
rate. ln decurs de 6 luni au fost date circulaţiei 84 locomotive. La secţia
automotoare producţia s-a mărit cu 100 % , iar la turnătorie cu 1 20 % .
Cu ocazia adunării sindicale N . Turcu , secretarul Uniunii Sindicatelor
C.F.R. s-a adresat muncitorilot ceferişti : "Ca să putem termina războiul,
cu un ceas mai devreme, trebuie să fabricăm vagoane şi locomotive ... să facem
şi noi j ertfe cit de mici şi să contribuim la aj utorul celor ce lup tă cu arma
in mină pentru libertatea noastră, a tuturor, muncind pe cimpul de luptă"33•
29
ao
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"Drum
ldem.
"Drum
"Drum
"Drum

Nou", anul II, nr. 1 72, din 7 aprilie 1945, pagina 3.
Nou" anul II, nr. 176 din 12 aprilie 1945, pagina 3.
Nou", anul I I, nr. 177, din 13 aprilie 1945, pagina 53.
Nou", anul II, nr. 181 din 18 aprilie 1945, pagina 3.
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Şi la fabrica de maşini .. Julius Teutsch" din Braşov, muncitorii au depus
eforturi pentru mărirea producţiei. Se lucra 10 ore pe zi şi la nevoie chiar şi
mai mult pentru a p utea face faţă comenzilor de război. La secţia cleştărie
din Tărlungeni se lucrează şi 1 1
1 1 j umate ore pe zi34•
Muncitorimea din Braşov se angajează in intreceri in cinstea sărbăto
ririi primului 1 Mai liber in ţara noastră. Pentru sărbătorirea zilei muncii,
organizaţia P.C.R. din uzinele D. Voina a propus ..D ublarea producţiei de
război la secţia de turnătorie, ridicarea cu 80 % a producţiei din secţia de
muniţiuni, amenaj area şi punerea la punct a secţiei maşini agricole. In felul
acesta muncitorii de la Uzinele D. Voina vor putea să facă dovada voinţei
lor de a contribui la efortul general de război al ţării"35•
La 18 aprilie ziarul .. Drum Nou" , sub titlul .. Angajamente pentru 1 Mai"
relatează elanul cu care muncitorii din intreprinderile braşovene (Astra,
I.A.R., D. Voina etc.) lucrează pentru a intimpina cu n oi realizări in muncă
marea sărbătoare de 1 Mai 1945 liber. Muncitorii şi ţăranii se intrec pentru
a veni cu un b;lanţ cit mai măreţ.
In aceste fabrici şi uzine braşovene :.e execută lucrări ce nu se făceau
nici odată in ţară. Elanul maselor care se văd libere nu mai cunoaşte limită"841
-

"ALLES FUR DIE FRONT, ALLES FUR DEN SIEG ! "
DER BEITRAG DER WERKTATIGEN AUS DEM KREIS BRAŞOV
-

(Zusammenfassung)
Aufgrund von zeitgenossischen Pressemeldungen und Archivdoku
mentcn bemuht sich der Verfasser, die Anstrengungen aufzuzeigen, die
die Werktătigen aus dem Kreis Braşov (Kronstadt) in den Monaten Sep
tember 1 944 bis Mai 1945 geleistet haben, um der Losung - "Alles fUr
die Front, alles fUr den Sieg" zu entsprechen, die von der Rumănischen
Komrnunistischen Partei ausgegeben worden war.
Vor allem waren es die Arbeiter der Rilstungsbetriebe in und bei
Braşov (Kronstadt), die sich fUr die Wiederherstellung der zerstorten An
lagen und fUr die Steigerung der Produktion von Kriegsmaterial fUr die
antihitleristische Front einsetzten.

" "Drum Nou", anul I I, nr. 180, din 16 aprilie 1945, pagina 3.
at Idem, pagina 5.
8' .Drum Nou", anul II, nr. 181, din 18 aprilie 1945, pagina 3.

https://biblioteca-digitala.ro

I STORICUL

CONSEUVATORULUI

.. ASTRA" - BRAŞOV
de MIRCEA GHERMAN

Bogata tradiţie muzical ă a Braşovului a j ucat un rol determinant in
stimularea unor permanente iniţiative şi acţiuni de prestigiu. După inerenta
perioadă de stagnare datorată primului război mondial şi transformărilor
p olitice care i-au urmat, obişnuin ţa numeroaselor manifestări, realizate in
trecut de societăţile muzicale române, germane şi maghiare, a făcut ca in
scurt timp Braşovul să-şi reia această activitate . lncă din anii 1919- 1920,
un grup de muzicieni din Braşov iniţiază un ciclu de recitale camerale1, sau
ceva mai tirziu, datorită legăturilor stabilite cu alte centre din ţară, concerte
memorabile2•
Reuniunea român ă de gimnastică şi cinliiri , care îşi incetase activitatea
in anii războiului, intimpină însă dificultăţi pentru reorganizarea ei.
Lipsa unei personalităţi proeminente care să grupeze in j urul său forţele
muzicale ale oaşului se făcea simţită. In această perioadă vechii braşoveni,
creatori ai şcolii româneşti de compoziţie , erau fie dispăruţi ca Jacob Mure
şianu , fie implinin du-şi datoria in alte p ărţi ca Gh. Dima, iar tînăra generaţie
încă nu se afirmase. Totuşi , eforturile unor entuziaşti melomani au reuşit
să reinvie societatea sub numele de .. Reuniunea Gh. Dima"3•
In acelaşi timp numeroase turnee pop osesc la Braşov, iar in familiile
din oraş se face tot mai multă muzică. Astfel, treptat se impune tot mai
acut necesitatea unei instituţii de învă ţămînt muzical care să reunescă atit
forţele locale care activau independent precum şi să atragă personalităţi
din afară. Ideea unui conservator de muzică constituia principala preocupare
a muzicienilor braşoveni*.
In primăvara anului 1 928, conducerea reuniunii formată din Tiberiu
Brediceanu preşedinte de onoare , Ioan Hozan preşedinte activ şi Leo Blum
dirij or, propune comitetului înfiinţarea conserva torului. Urmează mai multe
• Mulţumesc şi pe această cale profesorilor W. Schlandt şi E. Irion pentru materialul
documentar pus la dispoziţie.
1 Programe In Arhiva Mureşenilor de la Muzeul judeţean Braşov. In stagiunea 1919 1920 s-au executat Trio-uri, Cvartete şi Cvintele de Beethoven, Dvorak, Brahms, Borodin,
Mendelsohn, Schubert etc
1 Programe din 14.XII.1924 In Arhiva 1\lureşenilor ; "Carpaţi" Anul II Nr. 37 ; concer
tele susţinute de Societatea "Cintarea României" din Bucureşti.
1 Arhivele Statului Braşov, fond "Reuniunea Gh. Dima". La aceastA acţiune meritele
principale revin avocatului Dr. Ioan Hozan, sprijinit de Tiberiu Brediccanu, In acel timp
preşedinte al Despirţimlntului Judeţean ASTRA şi care lşi stabilise domiciliul la Braşov
.
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dezbateri la care vor fi convocaţi profesori de specialitate şi personalităţi
ale vieţii culturale a oraşului, aj ungindu-se in toamna anului 1 928 la hotă
rîrea de înfiinţare a conservatorului pus sub egida .. A STRE I"4•
"Gazeta Transilvaniei "anunţă evenimentul : ..Din iniţiativa unor oameni
de inimă şi cu sprij inul A STRE 1 va lua fiinţă in cursul lunii octombrie un
Conservator de muzică la care îşi vor da concursul cei mai distinşi profesori
de muzică locali, precum şi un număr de profesori aduşi special în locali
tate. Prin aceasta se va satisfacr o lipsă adînc simţită, iar oraşul nostru se
va îmbogăţi cu un institut de artă ce va ocaziona tineretului doritor de
muzică să se formeze in toate domeniile muzicale, pian , vioară, orgă, celo,
canto, studiile de compoziţie etc . în schimbul unor taxe minimale"5• Interesul
trezit în p ublic aduce şi p ublicarea planului de invăţămînt6 după care, la
data de 5 noiembrie 1928 se deschid cursurile7 , dup ă inaintarea cererii
pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare la Ministerul Cultelor8•
ln colaborare cu Inspectoratul Şcolar, conducerea Conservatorului caută
să indrume şi să atragă elevii talentaţi cărora le va crea şi unele condiţii
speciale : reduceri de taxe pentru elevii săraci, scutirea totală de taxe pentru
un elev de la fiecare şcoală secundară din Braşov pentru cursul de violoncel
şi canto9, precum şi acordarea unor burse condiţionate de starea materială
şi situaţia la invăţătură10 a elevilor respectivi.
De la inceput reiese însă şi intenţia organizatorilor ca prin această in
stituţie, pe lîngă asigurarea instruirii muzicale, să se creeze şi nucleul unor
manifestări muzicale braşovene. Pentru aceasta conservatorul cere la 18 oc
tombrie 1928 o a utorizaţie permanentă ca la spectacolele organizate să se
perceap ă minimul de 5 % al taxelor, argumentul invocat fiind scopul de a
..propaga muzica in toate p ăturile sociale şi pentru a da educaţia muzicală
necesară elevilor Conservatorului" 11 •
Astfel, încă din primul an Conservatorul organizează audiţii muzicale
săptămînale intitulate la inceput .. o oră muzicală educativă" , manifestări
care s-au bucurat de un mare răsunet şi aderenţă la public12•
Autorizaţia de funcţionare este eliberată de minister la 1 2 ianuarie 1 92913
alocindu-se totodată şi o subvenţie în sumă de 100 000 leP4•
Organizatoric, conducerea Conservatorului este încredinţată unei Eforii
compuse din 1 1 membri : Dr. Tiberiu Brediceanu preşedinte, Dr. George
Baiulescu , Leo Blum, Emil Geles, Dr. Ioan Hozan, Dr. Ioan Laţicu, Ion
Manolescu, Constantin Moga, N. Orghidan , dr. Sterie Stinghe . şi Alex.
Suru membri . Un comitet de direcţie asigura in permanenţă buna funcţionare
a instituţiei, fiind format din : dr. Tiberiu Brediceanu preşedinte, dr. Ioan
' F. Niţulescu, Muzica românească de a:i, Bucureşti 1939 p. 921
11 "Gazeta TransilvanieiM nr. 93 din 8 septembrie 1928
1

ldem nr. 101 din 30 sept. 1928
Arhivele Statului Braşov, loc. cii ; pachet 2 fila 14
a Idem, fila 3.
1 ldem, fila 1 - 2.
1o Idem, pachet 3 fila 67.
n ldem, pachet 2 fila 4.
1 1 ldem, pachet 3 fila 15.
1l ldem, ma 60.
1 1 Idem, fila 61
7
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Hozan şi Paul Richter membri, Leo Blum secretar generaJ15• Fondurile necesare
erau obţinute din subvenţii şi autofinanţare. Astfel subvenţii permanente
erau, suma votată din "fondul de spectacole" al primăriei municipiulUi Braşov 18
şi gratuitatea localului pus la dispoziţie de către ASTRA17• Din aceste fonduri
era constituit anual bugetul conservatoruluP8•
Corpul profesoral este organizat la înfiinţare pe 15 catedre la care se
adăuga personalul administrativ19 conducerea efectivă fiin d încredinţată lui
Paul Richter care din luna noiembrie 1928 apare în acte ca "director-profe
sor"20 .
De la început se fixează un j u dicios program de învăţămînt care va
suferi numai mici modificări ca urmare a creşterii exigenţei21 •
Unele schimbări se constată şi în cadrul corpului profesoral şi anume :
începînd cu anul şcolar 1929/1 930 în funcţia de director este numit violo
nistul Constantin Bobescu22, în timp ce la 1 iunie 1929 cunoscuta solistă
Lucia Cosma se retrage de la catedra de canto în urma mutării la Cluj23•
Noi profesori sint angajaţi24, iar în anul 1935/ 1936 Constantin Bobescu
p ărăseşte direcţia conservatorului25 conducerea efectivă rămînînd preşe15
1u
17
18

F. Niţulescu, op. cii., p. 922.

Arhivele Statului Braşov, loc . cii . , pachet 2.
Pentru anul lnfiinţării 1928 - 1929 bugetul prevedea la lncasări : lei 500.000 votaţi de
Comitetul de administraţie şi supraveghere a impozitelor pe spectacole din Braşov şi lei 750.000
taxe de lnvăţămtnt suportate de elevi.
18 La Infiintare erau : 6 catedre pian (prof. E. Bernfeld, V. Bikerich, 1 . Weiss, Elena Dima,
V. Mureşianu, N. Schlandt) 1 catedră orgă (prof. V. Bikerich) 3 catedre vioară (prof. C. Bobescu,
W. Teutsch, S. Biemel) 1 catedră violoncel (A. Moldrich) 2 catedre canto (prof. L. Cosma, M.
Munteanu) 2 catedre teorie şi compoziţie (prof. P. Richter, L. Blum) şi personal administrativ
un consilier-con tabil ( G . Baboie) un secretar (R. Ardeleanu) una dactilografă P. Russu , 2 pers.
serviciu (P. Bartha şi L. Bartha) P. Niţulescu, op. cii., p. 922 ; Arhivele Statului Braşov, loc.
cit . pachet 1 fila 1 şi urm.
IO Arhivele Statului Braşov, loc. cit.
n Funcţionează 4 secţii :
11 A. Secţia instrumentelor (pian, vioară, violoncel) cu următQarele cursuri : 1 Preparator
(1 an) I I Inferior (max. 3 ani) I I I superior (max. 3 ani)
B. Secţia Canto : 1 Inferior (max. 3 ani) I I Superior (Max. 3 ani).
C. Secţia Teorie şi compoziţie : 1 Inferior teorie şi armonie (max. 3 ani) II Superior
- contrapunct, fugă, forme muzicale şi instrumentaţie (3 ani)
D. Cursuri auxiliare (obligatorii pentru elevii claselor de instrumente şi canto cuprind :
teoria generală şi istoria muzicii.
Limita inferioară de vlrstă la clasele de canto, 16 ani pentru fete şi 18 ani pen
tru băieţi. O modificare apare In anul 1931 clnd se introduce la clasa de pian şi
un curs de perfecţionare (1 - 2 ani) facultativ şi obligaţia unui examen de admitere
pentru primirea In anul 1 Inferior cu susţinerea materiei din anul preparator.
- Arhivele Statului Braşov, loc . cit., pachet 6, fila 2.
1 1 � Gazeta Transilvaniei", nr. 103 din 2 oct. 1 929.
1• Arhivele Statului Braşov, loc. cit., pachet 13, fila 1 .
1' Hedwig Bauman (1928/1929, Elsa Bomches ( 1929/30) Sofia Munteanu (1929/1930Florica Ciurcu (1930/1931) Alfred Novak (1931/1932) Emil Weinberger (1931/32) Ana Bicke 
rich (1932/1933) Dinu Niculescu (1937/1938) Emerich Hermann (1937/1938) R. Ardeleanu (1941/
1942) Lla Busuioceanu (1941/1942), cf. Arhivele Statului Braşov, loc. cit., pachet 1, 2, 6)
8, 13, 15.
1 5 Arhivele Statului Braşov, loc. cit., pachet 6, fila 4 şi .Gazeta Transilvaniei•, nr. 65/
22.V I I I .1935
Ibidem .
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dintelui Tiberiu Brediceanu şi secretarului Aug. Moldrich28 care in acel
timp conduce şi o clasă nou infiinţată de muzică de cameră27•
O schimbare se produce in forma de organizare a Conservatorului
numai in septembrie 1 943 cind trece sub controlul şi conducerea directă a
Primăriei Municipiului Braşov28• Noua Eforie aleasă se compune din : Tiberiu
Brediceanu - preşedinte, dr. Sever Pop - vicepreşedinte, dr. Ioan Hozan membru, Alexandru Vodă - membru29•
La data de 1 5 septembrie 1943, n oua eforie consemnează structura
viitoare a conservatorului care, acceptind colaborarea cu organizaţia .. Muncă
şi Lumină" a inaintat spre aprobare la Ministerul M uncii proiectul de func
ţionare. De la data de 15 sempembrie 1 943, numele său va fi "Conservatorul
de muzică şi artă dramatică A STRA - Muncă şi Lumină din Braşov"30•
Procesul-verbal nr. 1 din 15 septembrie 1943 consemnează preluarea atri
buţiilor de conducere in n oua formă de către Eforia existentă şi propunerile
de organizare care cuprind :
a) Conservatorul va funcţiona cu 2 secţii :
b) Secţia 1 cuprinde elevii care urmează programul conservatorului de
stat iar Secţia I I-a elevii cu program Muncă şi Lumină.
c) Conducerea şi Administraţia rămîn in sarcina Eforiei alese .
d) Fondurile se asigură din :
taxele elevilor Secţiei 1
subvenţii acordate de oficiul M uncă şi Lumină pentru elevii sec
ţiei a 1 1-a.
subvenţii acordate de intreprin derile industriale şi comerciale din
raza Inspectoratului Muncă şi Lumină Braşov.
aj utoarele Prefecturii, Primăriei şi Asociaţiei A STRA, sau orice
alte venituri şi donaţii, la aceste puncte urmind cele obişnuite ,
organiza torice31,
Cel de al doilea proces-verbal al Eforiei la care participă şi membrii
corpului profesoral, comunică reorganizarea titularilor de catedre de pînă
acum şi se h otărăşte alegerea prin delegaţie provizorie a profesorului Augustin
Moldrich in funcţia de director iar a profesorului R. Ardeleanu ca secretar32•
In urma discuţiilor purtate in 26 şi 30 n oiembrie 1943 cu conducerea
locală a despărţămintului A STRA, conservatorul inainteză acestuia o adresă
prin care cere a fi considerat ca o secţie a asociaţiei, cu independenţă admi
nistrativă şi financiară, Eforia mărindu-şi numărul de membri prin cooptarea
reprezentantului desp ărţămin tul ui A STRA - Braşov33•
In cadrul acestei reorganizări se fac n oi angaj ări asigurindu-se noul
mod de funcţionare. Astfel pentru catedra nou infiinţată, de artă dramatică,
• • Arhivele Statului Braşov, loc. cil., pachet 6, fila 5 şi �Gazeta Transilvaniei", nr. 72/
15. IX.1935.
17 "Gazeta Transilvaniei", nr. 72 din 15 noiembrie 1935.
18 Arhivele Statului Braşov, loc. cit., pachet 7, fila 4 1 .
• • ldem, fila 40.
a o . Gazeta Transilvaniei", nr. 72 din 22 septembrie 1943.
11 Arhivele Statului Braşov, loc. cit . , pache t 6, fila 22.
•• Idem, pachet 6, fila 27.
n Idem, pachet 13, fila 65 şi 7 1 .
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angajează de la 20 septembrie 1943 profesorul Nicolae NiculescuM care
indeplinea in acel timp şi funcţia de director de scenă la Teatrul A STRA81i.
El nu va rămîne însă mult timp deoarece la 9 februarie 1 944 se consemnează
plecarea sa şi angajarea noului profesor in persoana lui Dimitrie Muguri' .
Incepind de la această dată mai sint angaj aţi următorii profesori : Edda
Togănel - violoncel, de la 15 decembrie 194337, Margareta Papp - acordeon
şi pian, de la 20 septembrie 194538, Popescu Lidia - vioară, de Ia 15 septembrie
194531 şi Dimitrica G. Dima, fiica compozitorului Gh. Dima, la catedra
de pian, incepind cu 17 iunie 1946'0•
Odată cu înfăptuirea istoricului act de la 23 August 1944 , marile trans
formări din viaţa poporului român îşi vor p une amprenta in toate domeniile
de activitate. Este inceputul unui drum care va aduce intreaga ţară pe fă
gaşul firesc al dezideratelor sale, parcurgind etape inerente de eforturi comune
pentru implinirea idealului său p olitic-social. Atenţia deosebită acordată
activităţii cultural-artistice şi învăţămîntului in cadrul programelor Parti
dului Comunist Român , a permis o dezvoltare largă desfăşurată in condiţii
optime. Inceputurile însă au insemnat căutări şi lupte, o nouă concepţie
impunindu-se .
Eforia, in şedin ţa ţinută la 28 septembrie 1944 , hotărăşte asi milarea
elevilor din secţia a I l-a cu cei din secţia 1-a, deci in fapt revenindu-se la vechea
formulă a conservatoruluiu . Dat fiind că tutela ASTRE I nu-i putea asigura
fondurile necesare, iar eventualele subvenţii nu aveau un caracter sigur şi
permanent, se ia măsura ca taxele lunare şcolare să fie încasate drept salariu,
rămînînd ca taxele de inscriere să asigure problemele administrative. Funcţia
de secretar va fi îndeplinită prin rotaţie de către profesori42• Astfel organiza t
conservatorul işi deschide cursurile Ia 1 octombrie 194443, avind ca preşedinte
al Eforiei pe Tiberiu Brediceanu , iar ca profesori pe :
1/ Moldrich Augustin - violoncel
2/ Mureşianu Veturia - pian
3/ Dima Elena - pian
4/ Ciurcu Florica - canto
5/ Alexandrescu Margareta Papp - pian şi acordeon
6/ Weinberger Emil - vioară
7/ Niculescu Dinu - teorie,
catedra de artă dramatică fiind vacantă44• Aşa cum am arătat, lista corpu
lui profesoral se va completa cu noii angajaţi.
O schimbare cu largă rezonanţă in viaţa muzicală a oraşului a fost în
fiinţarea in cursul anului şcolar 1945 - 1946 a n oii instituţii muzicale "Conse

8'
11

ldem, pachet
Idem, pachet
18 Idem, pachet
17 Idem, pachet
1 8 ldem, pachet
11 ldem, pachet
&o Idem, pachet
u ldem, pachet
11 ldem, pachet
11 Ibidem.
" Idem, pachet

15, fila 12 şi pachet 13, fila 98.
15, fila 39.
13, fila 108 .
13, fila 85 .
15, fila 15.
15, fila 22.
15, fila 34 .
13, fila 89.
7, fila 50.
7, fila 48.

https://biblioteca-digitala.ro

166

M. GHERMAN

servatorul Sindicatelor Unite" . Şcoala recent înfiinţată atrage mulţi din
profesorii conservatorului A STRA, precum şi pe elevii acestora care s-au
înscris la noua instituţie. Elevilor li se asigura din partea noului conservator
al Sindicatelor Unite învăţămîntul muzical gratuit45• Menţionăm că dintre
profesori au trecut complet la Conservatorul Sindicatelor Unite, Ilona Weiss
pian şi Weinberger E mil - vioară, Dima Elena - pian, Alexandrescu Mar
gareta Papp - pian şi acordeon şi Dinu Niculescu - teorie, numai parţial,
menţinîndu-şi şi obligaţiile la Conservatorul A STRA. ln această situaţie,
pentru completarea cadrelor, a fost angaj ată ca profesoară de vioară Popescu
Lidia şi rechemat vechiul profesor de la acelaşi instrument, Biemel Samuel48•
În ceea ce priveşte programa analitică şi organizarea cursurilor, acestea
nu vor suferi modificări esenţiale. Consemnăm doar ca o corectare adusă
programului anterior introducerea, cu începere de la 20 septembrie 1 945 în
mod obligatoriu a cursului unic de ..teorie, solfegii, armonie şi istoria muzicii"47•
Din programa analitică a cursului de pian, clasele profesorilor V. Mure
şianu, El. Dima şi l\1 . Papp rezultă că din anul 1 944 structura cursurilor
era următoarea :
Curs preparator
2 ani
Curs inferior
3 ani
Curs superior
4 ani
Apariţia celui de al IV-lea an al cursului superior se datoreşte numai
transformării denumirii vechiului curs de perfecţionare.
In paralel cu conservatorul Sin dicatelor Unite, conservatorul A STRA
îşi va continua activitatea pînă în anul 1947 constituind astfel nucleul viitoarei
Şcoale Populare de Artă, care funcţionează pîn ă in zilele noastre48 •
Situaţia elevilor
lnfiinţarea Conservatorului A STRA în anul 1 928 a reprezentat aşa
cum am arătat, un imperativ al timpului şi al stadiului societăţii braşovene.
Dificultăţile intimpinate în posibilitatea de valorificare a tinerelor talente, a
numeroşilor iubitori ai muzicii, cărora condiţiile p olitice şi sociale n u le
ofereau forme or�anizate de stat, conservatoarele existente fiind greu acce
sibile, mai ales elevilor cu mijloace materiale reduse, au determinat ca în
fiinţarea conservatorului A STRA Ia Braşov să fie salutată cu un adevărat
aflux al înscrierilor. Asffel, în anul şcolar 1 928/ 1 929 s-au înscris un număr
de 250 elevi'9, corespunzînd prin diversele lor stadii de pregătire, cerinţelor
cursurilor prevăzute.
Desigur că după primul an, in care numărul mare al elevilor este ex
plicabil prin concentrarea provocată de lipsa pînă la acea dată a
unui conservator, în anii următori se va trece la un ritm n ormal. Ori tocmai
acesta este semnificativ pentru potenţialul mare pe care la aceea epocă n
putea oferi Braşovul, avîndu-se in vedere c ă anii următori consemnează
16

ldem, pachet 6, fila 49.
•• Ibidem.
17 Idem fila 24 .
18 RedAm In anexa 1 lista profesorilor care au funcţionat In tot timpul exeistenţei conser
vatorului .ASTRA".
u Arhivele Statului Braşov, loc. cii., pachet 2, fila 16.
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cifre care variază in j urul a 180 elevi50• Fluctuaţiile n ormale nu vor cobori
niciodată prea mult sub această cifră, un minim inregistrindu-se in anul
1934/35 cind, frecventează cursurile 103 elevi51.
Nici condiţiile create de izbucnirea celui de al doilea război mondial
nu vor face ca numărul elevilor să scadă sub acest nivel. Dimpotrivă constatăm
că în anul 1 943 urmează cursurile un număr total de 222 elevi din care 158
la muzică şi 64 la artă dramatică52.
In anul 1945/ 1946 înscrierile prezintă o netă creştere a numărului, cursurile
incepind cu 255 elevi , din care însă mulţi se retrag şi astfel conservatorul
ASTRA termină anul 1 945/ 1 946 cu un număr de 1 34 elevi53.
Datorită persistenţei taxei de şcolarizare era de aşteptat ca în următorul
an să se reducă şi mai mult numărul elevilor Conservatorului A STRA. Totuşi
in ziua de 3 septembrie 1946 are loc examenul de admitere în urma c ăruia
cei admişi precum şi elevii care continuă studiile se înscriu aj ungind la
cifra de 3765« încă neatinsă pînă atunci. Acest aflux de elevi care de altfel
se p oate impune şi ca o concluzie , este rezultatul prestigiului pe care această
instituţie şi-1 cîştigase în cei 18 ani de activitate.
Reunind un valoros mănunchi de prdagogi , unii reputaţi interpreţi ei
înşişi, abordind un program temeinic şi bine orientat, conservatorul A STRA
a reuşit ca in permanenţă să se remarce prin frumoasele rezu,tate obţinute.
Elevii săi, care au aparţinut tuturor naţionalităţilor conlocuitoare din
oraş şi zona invecinată Braşovului55 cărora li s-a asigurat şi p osibilitatea
unor burse sau chiar gratuităţi, au găsit aici un climat săn ătos şi o bună
orientare. lnsuşi regulamentul de funcţionare la articolul 38 prevedea c ă :
"elevii nu a u voie s ă facă discuţii sau deosebiri de rasă, limbă, religie, situaţie
socială, p olitică5&.
Conservatorul A STRA , nucleu al vieţii muzicale braşovene.
Este un fapt indiscutabil că Braşovul şi-a p ăstrat de-a lungul secolelor
o continuitate a vieţii sale muzicale şi a manifestărilor dedicate acestei arte
Nu este mai puţin adevărat însă că, in anii care au urmat primului
război mondial, sînt evidente eforturile făcute pentru menţinerea ace
stei tuadiţii. Reuşita a fost însă numai p arţială, lipsind tocmai n ucleul
care să p olarizeze şi să dea continuitate manifestărilor. De aceea,
deschiderea conservatorului A STRA se inscrie pe agenda manifestărilor
muzicale braşovene drept cel mai imp ortant eveniment in perioada inter
belică. Aşa dup ă cum am mai arătat, această activitate extraşcolară atît a
elevilor dar mai cu seamă a profesorilor, a constituit de la inceput un obiectiv
principal al iniţiatorilor. Roadele acestui p unct de onoare inscris in pro
gramul conservatorului A STRA, audiţiile, recitalurile şi concertele, precu m
şi festivităţile realizate, constituie chiar ş i i n condiţiile optime ş i atît de
pline ale vieţii muzicale contemporane, un prilej de admiraţie şi exemplu.
ao
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. Gazeta Transilvaniei", nr. 101 din 2 octombrie 1931.
Arhivele Statului Braşov, loc. cit., pachet 13, fila 57.
Idem, pachet 15, fila 39.
Idem, pachet 6, fila 49.
Idem, pachet 6, fila 52.
. Gazeta Transilvaniei", nr. 101 din 2 octombrie 1931.
Arhivele Statului Braşov, loc. cit., pachet 15, fila 53 şi 111.
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Trebuie să remarcăm in primul rind audiţiile muzicale care incheiau
fiecare an şcolar şi care, desfăşurindu-se de cele mai multe ori in mai multe
etape, aduceau in faţa p ublicului rezultatele obţinute de elevi. Aceste audiţii
au avut loc in tot cursul existenţei conservatorului , analiza repertoriului
abordat reliefind b una pregătire şi nivelul artistic al elevilor67•
Dacă aceste condiţii însă, cu tot caracterul lor evident de inscriere in
rindul manifestărilor muzicale ale vieţii culturale braşovene, mai p ăstrează
totuşi nota funcţională, de valorificare a unui an de învăţămînt, recitalurile
şi concertele iniţiate, organizate şi susţinute cu concursul profesorilor conser
vatorului rămîn evenimente de seamă in istoria muzicală a oraşului.
Urmărindu-le in mod cronologic vom constata că încă inaintea incepe
rii cursurilor propriu-zise, profesorii conservatorului organizează primul
concert care deschide seria celor ce vor urma.
Anul 1928/ 1929 :
- La 1 7 octombrie 1 928, conservatorul A STRA organizează primul
său concert in sala .. Reduta" , susţinut de profesorii C. Bobescu (vioară),
Augustin Moldrich (violoncel) , Em. Bernfeld (pian) şi orchestra simfonică a
oraşului, dirijor prof. Leo Blum. Progra mul cuprinde :
Haydn : Concert de violoncel in Re maj or
- Mozart : Concert de pian in Re maj or
- Beethoven : Concert de viară in Re maj or.
Cronicile sint entuziaste ca şi răsunetul concertului in viaţa braşoveană58 •
- La scurt timp conservatorul îşi dă concursul la organizarea sărbătoririi
a 10 ani de la Unirea Transilvaniei cu România. Are loc un .. Concert festiv"
in care evoluează profesorii : Lucia Cosma, M. M unteanu, Em. Bernfeld,
dirijori ai orchestrei fiind Leo Blum şi Tiberiu Brediceanu din a cărui
creaţie se execută şi .. Uvertura la Seara Mare"59 •
Tot din toamna anului 1 928 mai datează şi următoarele concerte cu
participarea profesorilor de la conservator :
Sărbătorirea semicentenarului independenţei României (prof. Leo
Blum şi Em. Bernfeld).
Festivalul Crucii Roşii (prof. C . Bobescu, M . Munteanu , Em. Bern
feld şi Bona Weiss) .
Concerte duminicale de popularizare a muzicii de cameră conduse de
prof. Leo Blum.
Concertul pianistului berlinez Cari Szreter, acompaniamentul sus
ţinut de orchestra oraşului sub bagheta dirij orului Leo Blum80•
Două recitaluri susţinute de C. Bobescu - vioară şi Em. Bern
feld - pian - in Aula Honterus (in program : Tartini, Mozart,
Beethoven, etc.el.
57 Programe ale audiţiilor conservatorului se păstrează In Arhiva
şi Arhivele Statului Braşov, loc. cit
ae " Gazeta Transilvaniei", nr. 108 din 17 oct. 1928.
" "Gazeta Transilvaniei", nr . 131 din 25 dec. 1928.
•o "Gazeta Transilvaniei", nr. 131 din 25 dec. 1928.
•1 "Gazeta Transilvaniei", nr . 43 din 20 aprilie 1929.
.•
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Anul 1929/1930
Cu incepere de la 25 ianuarie se reiau a udiţiile muzicale din anul pre
cedent sub titlul .. 0 oră muzicală educativă" avind loc ln fiecare simbltă,
orele 4, in sala Teatrului A STRA•2•
- Din nou participarea la .. Serbarea Unirii" care a avut loc la 1 decembrie in sala A STRA•a.
Recitalul pianistului Em. Bernfeld din 5 aprilie 1 930 in sala A STRA,
cuprinzind lucrări de Scarlatti, Beethoven , Debussy şi Chopin".
Recitalul violoncelistului Aug. Moldrich din 13 februarie 1 930 in
Aula Honterus, la pian Em. Bernfeld. In program : Brahms, Boche
rini, Bach , Schubert, Dvorak, Granados şi Popper'6•
Participarea prof. C. Bobescu, A. Moldrich şi Em. Bernfeld la Festi
valul artistic al Asociaţiunilor corpului didactic din oraşul şi j udeţul
Braşov - 1 febr. 1930.
Participarea la o sărb ătorire dedicată reprezentanţei diplomatice a
Cehsolovaciei a prof. Bobescu, Moldrich şi Bernfeld care execută
un trio (Dvorak)aa .
Concert simfonie al orchestrei conservatorului in 7 aprilie 1 930.
Program : Grieg : Peer Gynt suita I l-a
Mendelsohn : concert de pian, solistă
Ilona Weiss
Schubert : Simfonia ne terminată
Beethoven : Uvertura Egmont
Dirij or C. Bobescua'.
Este prima apariţie a orchestrei formate in j urul Conservatorului
A STR A.
Al doilea concert simfonie al orchestrei Conservatorului, in 8 iunie
1930.
In program : Mozart, Saint-Saens, Brediceanu
Dirijor C. Bobescuaa.
Anul 1930/ 193 1
Concertul Soc. filarmonice din 13 n oembrie 1930 .
In program : Grieg şi C . Bobescu (poemul simfonie "Fortuna") Dirijor
Paul Richter şi C. Bobescu811•
Festival artistic inchinat Unirii la 1 decenbrie 1 930,
Program : T. Brediceanu : Poem etnografic
C. Bobescu : Zobail - poem dramatic
Orchestra oraşului şi a conservatorului A STRA'0 •
11

Arhivele Statului Braşov, loc. cit., pachet 3, fila 15.
ldem, pachet 3, fila 84.
" Program In Arhiva Mureşenilor Braşov.
11 . Gazeta Transilvaniei", nr. 16 din 12 febr. 1930.
•• . Gazeta Transilvaniei", nr. 28 din 12 martie 1930.
17 . Gazeta Transilvaniei", nr. 33 din 6 aprilie 1930.
11 .Gazeta Transilvaniei", nr. 58 din 8 iunie 1930.
11 . Gazeta Transilvaniei", nr. 1 1 8 din 12 nov. 1930.
70 . Gazeta Transilvaniei", nr. 124 din 28 nov. 1930 şi nr. 126 din 4 dec. 1930.
11
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Recital la 18 ianuarie 1931 susţinut de C. Bobescu, E. Roşea (vi
oloncel) şi W. Schlandt.
In program : Rachmaninoff, Hăndel, Dvorak71 •
La 1 5 febr. 1931 începe sub egida conservatorului un ciclu de recitale
de muzică de cameră in Aula Honterus (sonate, triouri, cvartete,
cvintete) care se vor ţine în fiecare duminică orele 1 1 ,30 şi vor fi
susţinute de profesorF2• Intrarea era liberă. Au avut loc 6 concerte
în zilele de 15. Il, 22. Il, 1 . I I I, 8. I II, 15. I I I , şi 22. I I I executin
du-se lucrări de Beethoven, Schubert, Brahms, Rubinstein, Dvorak,
Mozart, Grieg, Schumann , executate de C. Bobescu, A. Moldrich,
E. Bernfeld, E. Weinberger, S. Biemel, W. Schlan dt, ultimul recital
programînd suita de dansuri pentru instrumente de suflat de Paul
Richter, dirij or fiind autoruF3•
La 24 aprilie 1931 are loc concertul sopranei Florica Ciurcu in sala
A STRA cu concursul orchestrei oraşului dirij ată de Paul Richter7'.
Anul 1931/ 1932

- Reluarea ciclului de recitale de muzică de cameră incepind cu du
minică 7 noiembrie 1 93 1 , in Aula Honterus75•
Aceste recitale deja consacraseră cvartetul conservatorului compus din
C. Bobescu, E. Weinberger, S. Biemel şi A. Moldrich.
Recitalul sopranei Sofia Munteanu din 17 decembrie 1931 în Aula
H onterus acompaniată de Paul Richter. In program : Mozart, Brahms,
Hugo Wolf, Gh. Dima, T. Bredeceanu78.
Tot Aula Honterus găzduise Ia 15 octombrie 1931 recitalul pianistului
W. Schlandt cu lucrări de Bach, Beethoven (Waldstein) Scriabin
(Sonata nr. 9) şi Chopin77.
Serbarea centenarului Goethe în sala liceului .. A. Şaguna" la 20
martie 1 932, in cadrul căreia cvartetul conservatorului execută
Haydn, cvartetele op . 3 nr. 5 şi op . 76 nr. 378•
In 18 aprilie 1932 are loc concertul pianistei Bona Weiss şi orchestra
conservatorului, dirij or C. Bobescu. In program Concertul nr. 5 de
Beethoven şi concertul nr. 2. de Rachmaninoff78•
Anul 1932/1933

Stagiunea debutează la 19 septembrie 1932 cu un concert susţinut
de cîntăreţul Gerhard Jekelius şi Victor Bickerich la orgă, in Biserica
Neagră, cuprinzind lucrări de Bach , Buxtehude, Pachelbel.
71
71

Program In Arhiva W. Schlandt Braşov.
" Gazeta Transilvaniei", nr. 16 din 13 febr. 1931.
71 "Gazeta Transilvaniei", nr. 17 din 15.1 1.20 din 22. 11., 23 din 1. 111., 26 din 8 . 1 1 1, 28
din 15. 1 1 1 şi 32 din 22. I I I a anului 1931.
71 "Gazeta Transilvaniei", nr. 39 din 12 aprilie 1931.
76 "Gazeta Transilvaniei", nr. 121 din 21 noiembrie 1931.
78 " Gazeta Transilvaniei", nr. 128 din 17 decembrie 1931.
77 Program In Arhiva W. Schlandt - Braşov
78 "Gazeta Transilvaniei", nr. 23 din 20. III şi 25 din 27. I I I . 1932.
" " Gazeta Transilvaniei", nr. 31 din 17 aprilie 1932.
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ln acest an manifestările cu caracter permanent sint preluate de
pianistul Emanuel Bernfeld care susţine un "curs de interpretare
asupra literaturii pianului" , in şase şedinţeB0•
C oncert simfonie festiv la 1 decembrie 1932, orchestra oraşului şi
a conservatorului dirijată de C . Bobescu, cu lucrări de T. Bredi
ceanu, C . Bobescu şi Gh. Dimasl.
Un interesant recital purtind titlul "Muzică serioasă şi veselă" este
susţinută in Aula Honterus de cîntăreţul L. Schmidts şi pianistul
W. Schlandt la 5 nov. 1 932. ln program Schumann, Fritz Reuter,
Max Reger, Paul Graener82•
Concertul din 1 2 martie 1933 dat de orchestra conservatorului in
Aula Honterus. ln program : 1. S. Bach, concert de pian , flaut şi
vioară ; Mozart : concert de pian ; Baussner : melodii (canto). Solişti
profesori ai conservatorului83.
C oncert simfonie la 12 aprilie 1 933, solişti violonistul W. Teutsch,
dirij or Paul Richter. ln program : lucrări de Beethoven, Brahms şi
Eugen ZădorB'.
Concert coral şi simfonie in 7 mai 1933 susţinut de corala Gb.
Dima şi orchestra oraşului sub conducerea lui C. Bobescu86•
Recitalul sopranei FI. Ciurcu, la pian E. Bernfeld dat in ziua de
1 2 iunie 1 933, in sala festivă a liceului .. A. Şaguna" . ln progra m :
Dima, Vidu, G . 1 . Baciu- Iaşi, T . B,rediceanu, A Thomas, Drăgoi,
P. Richter, C. Bobescuse.
Anul 1933/ 1934

Un mare festival cultural este organizat la Braşov in zilele de 8, 9,
10 septembrie 1933, cu ocazia adunării generale A STRA, la care
işi dă concursul şi conservatorul. Programul cuprinde in ziua I :
"La şezătoare" de T. Brediceanu, dirij or autorul şi .. Crai Nou" de,
C. Porumbescu dirij or C. Bobescu. In ziua a I I-a : Iacob Mureşianu :
uvertura Ştefan cel Mare, C . Bobescu : Z obail, Paganini şi R . Wag
ner87.
Ciclul cultural-educativ este inceput in acest an de prof. Walter
Schlandt cu un recital consacrat lui Chopin , in Aula Honterus la
28 ianuarie 1934 .
Din recital urile care urmează : 4 februarie - susţinut de prof. Mol
drich şi Bernfeld ( Saint- Saens, Debussy , Ravel) ; 25 febr. - prof.
Biemel şi Bernfeld (Hlindel, Mozart, Brahms: Sonate) ; 15 martie,
C. Bobescu şi Em. Bernfeld ( Simfonia spaniolă de Lalo)88•
•• Program In Arhiva 1\lureşenilor. Redăm programele integrale In anexa I I datoriti
interesului pc care Il prezintă.
11 "Gazeta Transilvaniei", nr. 94 din 27 nov. 1932.
a Program In Arhiva Mureşenilor Braşov
11 "Gazeta Transilvaniei", nr. 20 din 12 martie 1933.
11 "Gazeta Transilvaniei", nr. 29 din 12 martie 1933.
11 "Gazeta Transilvaniei", nr. 35 din 7 mai 1933.
11 Program In Arhiva Mureşenilor, şi " Gazeta Transilvaniei", nr. 39 din 21. mai 1933 .
.., Program In Arhiva Mureşenilor.
11 " Gazeta Transilvaniei", nr. 9. din 28. 1 . ; 11 din 4 . 1 1 ; 17 d.in 25. 1 1 ; 22 din 15. 1 1 1 . 1934
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Recital C. Bobescu in 21 martie in sala A STRA. In program : Bee
thoven (Kreutzer), Paganini81'.
Concertul j ubileului de 75 ani a Societăţii muzicale germane din
Braşov .. Mftnergesangverein" dirijat de prof. V. Bickerich. In
program : Brahms, R . Lassel, P. Richter, 20 mai 193488 .
In 7 august 1934 are loc in Aula H onterus un "Festival de muzică
franceză" susţinut de pianistul Em. Bernfeld81•
Anul 1934/ 1935
Concert simfonie p opular dat de conservator la 20 dec. 1934 in sala
A STRA, dirij or C. Bobescu. - In program:
Rossini : Uvertura Semiramida.
Beethoven : Simfonia VI-a
Beethoven : Marş turc din Ruinele Atenei
C. Bobescu : Preludii la Irozii
T. Bredicean u : Jocuri româneşti
G . Dinicu : Garofiţaez .
23 ianuarie 1935, concert festiv dat in sala A STRA cu concursul
corului Reuniunii Gh . Dima , dirijor C. Bobescu. ln program : Iacob
Mureşianu, C. Bobescu etc.ea
1 7 februarie 1935, recital de muzică de cameră in Aula Honterus.
Triouri de Brahms şi Dvorak executate de C. Bobescu, W. Schlandt
şi A. Moldrich"4.
3 martie 1935, recital Em. Bernfeld cu lucrări de Bach, Beethoven,
Debussy , Chopin86.
Comemorarea a 250 ani de la naşterea lui 1. S. Bach la 4 aprilie
1 935 in Aula Honterus18 •
Concertul sopranei Margareta Nagy, la pian Bona Weiss, Aula Hon
terus in 13 august 1935. Lucrări de Schubert, Grieg, Pergolese,
Mozart, Rossini etc.D7.
Anul 1935/1936

Cu ocazia implinirii a 60 ani ai compozitorului braşovean Paul Richter
se organizează două concerte in zilele de 1 6. XI şi 17. XI. 1 935.
Programele au fost formate exclusiv din lucrările lui Paul Richter.
16. X I : Uvertura festivă.
Concert in si minor pentru pian şi orchestră.
Simfonia nr. 3 in sol minor
" "Gazeta Transilvaniei", nr. 22 din 15 martie 1934 .
" " Gazeta Transilvaniei", nr. 42 din 24 mal 1934.
11 " Gazeta Transilvaniei", nr. 62 din 5 august 1934.
n "Gazeta Transilvaniei" nr . 100 din 20 dec. 1934.
n "Gazeta Transilvaniei", nr. 4 din 13 Ianuarie 1935.
M .Gazeta Transilvaniei", nr. 4 din 17 februarie 1935.
N " Gazeta Transilvaniei", nr. 18 din 3 martie 1935.
" .Gazeta Transilvaniei", nr. 27 din 4 aprilie 1935.
17 "Gazeta Transilvaniei", �r. 62 din 11 august 1935.
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17. X I

Sonata pentru vioară şi pian Cvarterul nr. 1 . in do
minor.
Soliştii ambelor concerte :Arnold Fieltsche, S. Biemel, W. Schlandt,
W. Teutsch, T. Dude, W. Rothes.
14 ianuarie 1936
Recital de muzică de cameră.
Lucrări de
Beethoven, Smetana, executate de Trio format din W. Schlandt,
W. Teutsch , A. Moldrichllll,
8 martie 1936 - Concert simfonie dirijat de Victor Bickerich. Program
Bach : Concert in do major pentru 2 piane şi orchestr ă ; Mozart :
Concert in mi bemol pentru 2 piane şi orchestră. Solişti : Ana Voi
leanu-Nicoară (Cluj) şi Em. Bernfeld100•
15 martie 1936. Recital Moldrich - violoncel, W. Schlandt - pian,
Program : R. Strauss (sonata in Fa major) Bocherini (sonata in la
maj or), R. Schumann (Adagio şi Alegro) lDl ,
22 martie 1936 - Recital de canto - Florica Ciurcu, la pian Ilona
Weiss102•
-

Anul 1936/ 1931

Recital W. Schlandt - pian - in Aula Honterus. Program Bach,
Mozart, Schumann (Carnavalul).
Recital Em. Bernfeld - 3 dec. 1936 - Aula Honterus. Program :
Bach, Mozart, Schubert, Enescu, Bartok, Mussorgsky, Prokofiev,
Havel, Chopin103•
La 15 martie 1937 are loc in Aula Honterus un remarcabil concert
de concerte de 1. S. Bach adevărat eveniment muzical. Solişti :
Ana Voilean-Nicoară, E . Bernfeld, Nicolae R ădulescu şi Victor
Bickerich care dirijează şi orchestra104•
Concertele p eriodice cultural-educative ale prof. conservatorului 1 1 aprilie 1 937 - Recital Em. Bernfeld. ln program : Ph. Em.
Bach, D . Scarlatti, R. Schumann, Debussy, 1. Albeniz, R . Pick
Mangiagalli105•
19 iunie 1937
Concert vocal simfonie Haydn : Anotimpurile,
dirij or V. Schlandt101•
-

Anii 1938/ 1944

7 aprilie 1938, Recital de pian W. Schlandt. In program Bach,
Beethoven, Schumann (Davidsbiindler).
19 februarie 1939
Recital Trio Schlandt, Siissmann, Moldrich.
ln program : Schubert, Rachmaninoff1°7•
-

18 .Gazeta Transilvaniei", nr. 90 din 17 noiembrie 1935.
" " Gazeta Transilvaniei", nr. 3 din 12 ianuarie 1936.
1 00 "Gazeta TransUvaniei", nr. 22 din 19 marUe 1936.
1o1 "Gazeta Transilvaniei", nr. 21 din 15 martie 1936.
In "Gazeta Transilvaniei", nr. 22 din 19 martie 1936.
Ioa Programe In Arhiva Mureşenllor - Braşov.
101 Programe In Arhiva Mureşenllor. Redăm In anexa III programul integral.
lOii Programe In Arhiva Mureşenilor
Braşov.
III Programe In Arhiva W. Schlandt - Braşov.
1 " Programe In Arhi va W. Schlandt
Braşov.
-

-
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24 martie 1939 - Concert Antonio Janigro-violoncel, dirij or W.
Bickerich 108•
3 martie 194 1 - concert simfonie - solist W. Schlandt (Mozart,
concert la major).
23 iunie 1 94 1 - concert cameral Paul Richter (Sonata pentru vioară
şi pian, cvartet cu pian)l09.
6 august 1 942 - recital C. Bobescu - vioară. In program Beethoven
( Sonata Kreutzer etc.) uo .
3 august 1 943 - Recital E. Togănel (violoncel) L. Busuioceanu
(pian)ll l .
3 decembrie 1943 - Serată muzicală - solist W . Schlandt dirij or
V. Bickerichm.
5 februarie 1 944
concert simfonie Beethoven, dirijat de V. Bic
kerich. In program : Uv. Fidelio, concert de pian in sol major,
simfonia a V l-aus.
-

*

*

*

Această bogată activitate didactică şi cultural-educativă, desfăşurată de
conservatorul A STRA pe parcursul a aproape 20 ani, se inscrie ca una din
cele mai frumoase pagini din viaţa Braşovului muzical constituind totodată
un valoros capitol In insăşi istoria muzicii româneşti.
Dar pe lîngă aceasta trebuie relevat şi rolul pe care Conservatorul
A STRA 1-a j ucat in contextul vieţii sociale braşovene, obiectiv principal al
programului său, pe care unul din iniţiatorii săi, maestrul Tiberiu Bredi
ceanu il caracterizează încă din anul 193 1 în următorii termeni : "Prin acti
vitatea desfăşurată de conservatorul A STRA pe teren didactic, educativ şi
de manifestaţie artistică, viaţa muzicală şi culturală a oraşului n ostru a
progresat peste toate aşteptările. Dar pe lîngă aceasta conservatorul n ostru
a realizat ceva şi mai important : a creat o citadelă de apropiere sufletească,
In care braşovenii, fără deosebire de naţionalitate, se pot întruni frăţeşte" llt,

108 Gazeta Transilvaniei". nr, 23 din 25 marUe 1939.
.
1" Programe ln Arhiva W. Schlandt - Braşov .

11e

. Gazeta Transilvaniei", nr. 60 din 6 august 1942.
� Gazeta Transilvaniei", nr. 58 din 4 august 1943.
111 Programe ln Arhiva W. Schlandt - Braşov.
ua "Gazeta Transilvaniei", nr. 10 din 6 februarie 1944 .
11' " Gazeta Transilvaniei", nr. 101 din 2 oct. 1931.
111
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ANEXA 1

PROFESORD :CONSERIVA'l10RULUI .ASTRA
l . Ardeleanu Romulus - secretar al conservatorului, dirijor cor, profesor vioară In anul 1941.

20
3o
4o
5o
6o
7o
8o
9o
10o
tlo
12o
13o
14o
15o
16o
17 o
18o
19o
20o
21.
220
23o
24 o
250
26o
27o
28o
29o
30o
31.
32o

Bauman Hedwig - suplinitoare pian 1928/19290
Bernfeld Emanuel - profesor plan 1928 - 1947
Blckerich Ana - suplinitoare canto 1932/19330
Blckerich Victor - profesor pian şi orgă 1928 - 19470
Biemel Samuel - profesor vioară 1928 - 19470
Blum Leo - profesor teorie, dirijor 1928 - 1931 .
Bobescu C-Un, Director, 1928 - 19350
Blimches Elsa - suplinitoare canto 1929/19300
Brediceanu Tiberiu - Preşedinte al Eforiei 1928 - 19470
Busuioceanu Lia - profesoară plan 1941.
Ciurcu Florica - profesoară canto 1930 - 19470
Cosma Lucla - profesoară canto 1928/19290
Dima Dimitrica - profesoarA pian 1946/1947 o
Dima Elena - profesoară plan 1928 - 19470
Herman Emerich - profesor vioarA 1937 - 19470
Moldrich August - profesor violoncel 1928 - 194 7 o
Mugur Dumitru - profesor artA dramaticA 19440
Munteanu Mitică - profesor canto 1928 - 1931.
Munteanu Sofia - profesoară canto 1929/19300
Mureşanu Veturia - profesoară pian 1928 - 194 7
Niculescu Dlnu - profesor teorie - 1937 - 19470
Niculescu Nicolae - profesor artă dramaticA 1943/19440
Novak Alfred - profesor vioarA - 1931/19320
Papp Margareta - profesoară pian-acordeon 1943 - 194 7
Popescu Lidia - profesoarA vioară - 1945 - 194 7 o
Richter Paul - Director, profesor teorie, dirijor 1928 - 19350
Schlandt Wo - profesor pian - 1928 - 19470
Teutsch Willy - profesor vioară 1928/1929 0
TogAnel Edda - profo violoncel 1943 - 19470
Welnberger Emil - profo vioarA 1931 - 19450
Weiss llona - profesoară pian 1928 - 19450
o

o

Din cei 32 profesori pe care i-a avut conservatorul ASTRA, 8 au funcţionat în tot
timpul existenţei sale (sublinlaţi)o
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A NEXA II

Conservatorul de Muzici "ASTRA." rBI'8fOV
Curs de interpretare asupra literaturii pianului
ţinut de către Emanuel Bemfeld,

in Aula Bonterus, in l&Se şedinţe.
1-a luni 1 7 oei. 1932

V-a luni 14 no11. 1932

Mlchelangelo Rossi
Bemardo Pasqulni
Domenico Scarlatti
Francols Couperln
Jean Phillppe Rameau
Georg F. Hiindel
lohann Seb . Bach
lohann Chr. Bach
Il luni 24 oei. 1932
Phillpp Em. Bach
Joseph Haydn
W. A. Mozart
Fridr. Wilh. Rust
Ludwig van Beethoven
111-a luni 31 oei. 1932
Felix Mendelssohn
Frantz Schubert
Cari Maria von Weber
Robert Schumann
Iohannes Brahms
Franz Liszt
lV-a luni 7 noii. 1932
Frederich Chopin

Isak Albeniz
Paul Hlndemlth
Arnold Schl:lnberg
Arthur Honegger
Darlus Mllbaud
Maurlce Ravel
Claude Debussy
Cezar Franck
1\lanuel de Falia
V J-a luni 21

11011.

1932

Modest Moussorgski
Serge Prokoflev
Igor Strawinski
Sabln Drăgoi
Tiberiu Brediceanu
C. Nottara
Filip Lazăr
H. Neugeborcn
Mihail .Jora
Marcel Mihalovici
George Enescu
Bella Bartok
Zoltan Kodaly
ANEXA 111

Conservatorul de !muzică "Astra" Braşov
Aula Honterus

-

15 martie 1937

Concerte pentru pian şi orcheslră de 1. S. Bach.

Concertul In D Dur pentru pian şi orchestrA
solist Emanuel Bernfeld
Concertul In C Dur pentru 2 piane şi orchestrA
solişti : Ana Volleanu-NicoarA
Nicolae Rădulescu
Concertul In C Dur pentru 3 piane şi orchestrA
solişti : Nicolae Rădulescu
Ana Voileanu-Nicoaril.
Emanuel Bernfeld
Concertul tn A Moi pentru 4 piane şi orchestrA
solişti : Ana Volleanu-Nicoaril.
Nicolae RAdulescu
Emanuel Bemfeld
Victor Bickerich
Orchestra filarmonică condusă de Victor Bickericb

https://biblioteca-digitala.ro

L'HISTOIRE DU CONSERVATOIRE ASTRA - BRAŞOV

(Reswne)

En 1 928 a ete fonde a Braşov un conservatoire musical sous l'egide
de la section locale d'A STRA, et les plus proeminentes personalitt�s musi
cales de Braşov ont active dans cette institution - les compositeurs Tibe
riu Brediceanu, Paul Richter, les pianistes Emanuel Bernfeld, Veturia Mure
şianu, Walter Schlandt, Elena Dima etc.
A cote de l'activite pedagogique avec laquelle le conservatoire gagnera
une bonne reputation, les professeurs et les etudiants ont deroule aussi une
importante activite concertistique. Ainsi, le conservatoire, pendant ses 20
ans d'activite, reste un moment marquant dans l'histoire de la culture bra
sovienne, continue par l'Ecole Populaire d' Art devenue l'un des facteurs
fondamentals de l'enseignement et de la vie musicale contemporaine.

DIE GESCHICHTE DES K ONSERVATORIUMS "ASTRA" IN BRA ŞOV
( KRONSTADT)

(Zusammenfassung)
Im j ahre 1 928 wurde in Braşov (Kronstadt) von der ortlichen Sektion
der " Astra" ( Siebenbllrgischer Verein fiir rumăniscbe Literatur und Kultur
des rumănischen Volkes) ein Musikkonservatorium gegriindet. Im Rabmen
dieser Kulturinstitution wirkten die hervorragendsten Personlichkeiten des
Musiklebens von Braşov (Kronstadt) , darunter die Komponisten Tiberiu
Brediceanu, Paul Richter, die Pianisten Emanuel Bernfeld, Veturia Mure
şianu, Viktor Bickerich, Walter Schlandt, Elena Dima u.a.
Ausser der reichen pădagogischen Tătigkeit, durch die das Konserva
torium in guten Ruf gelangte, entfalteten seine Professoren und Scbnler
auch eine reiche Konzerttătigkeit. So wurde das Astra - Konservatorium
im Laufe seines 20
jăhrigen Bestehens zu einem bedeutenden Moment der
Kulturgeschichte von Braşov (Kronstadt). Seine Tătigkeit wurde spăter von
der Volkskunstschule fortgesetzt, die zu einem wichtigen Faktor der Musik
erziechung und des Musiklebens der Gegenwart geworden ist.
-

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

VECHI COLECŢII CAllE STAU LA BAZELE MUZEULUI DIN BRAŞOV
de

SANDA MARIA BUTA

Activitatea culturală braşovean ă a cunoscut la sfîrşitul secolului trecut
şi inceputul secolului n ostru un deosebit avint care s-a manifestat pe multi
ple planuri. Era firesc să nu rămîn ă în afara atenţei intelectualilor braşoveni
preocuparea pentru înfiinţarea unui muzeu.
Primul pas spre realizarea concretă se leagă de data de 12 iulie 1908,
cind, in două camere din Tirgul rozelor nr. 6 - azi Piaţa Enescu nr. 5
au
fost puse la dispoziţia vizitatorilor fără a se percepe o taxă de intrare, colec
ţiile a cinci particulari reunite sub numele de .. Muzeul Asociaţiunii colecţio
narilor braşoveni" .
Muzeul a atras de la început un numeros public, ceea ce a determinat
Asociaţiunea colecţionarilor să închirieze încă în acelaşi an un local mai spa
azi strada Gheorghe Bariţiu nr. 21•
ţios cu şase camere in Tirgul cailor nr. 2
Cu cinci ani mai tirziu, in 1 913, s-a p us la dispoziţia Asociaţiunii etaj ul
I I din localul Bibliotecii şi etaj ul I I din localul vechiului gimnaziu legate
laolaltă printr-o p unte de trecere. Astfel, s-a rezolvat problema spaţiului
şi s-au creat muzeului condiţiile unei rodnice activităţi. Muzeul a făcut atunci
un salt şi in privinţa imbogăţirii colecţiilor prin importante şi numeroase
obiecte şi prin contopirea inventarului muzeului cu obiecte aparţinînd gim
naziului ..Honterus" . ln 1909 Muzeul Asociaţi unii Colecţionarilor Braşoveni
işi schimbă numele în ..Muzeul Săsesc al Ţării Birsei"2•
Ca fondator al muzeului este menţionat lulius Teutsch, mare animator
al acestei acţiuni. Dar n u trebuiesc excluşi din rindul întemeietorilor meri
torii, fără a căror contribuţie muzeul n u ar fi putut lua fiinţă şi Friederich
Deubel, ing. Gustav Treiber, Frantz Podek şi E dward Lehmann3.
Una dintre cele mai importante secţii a Muzeului Ţării Birsei o consti
tuia secţia de ştiinţele naturii care avea la bază bogata colecţie geologică
şi de petrografie a lui Franz Podek.
Lui Fr. Deubel i se datora colecţia de zoologie, iar lui Iulius RHmer
cercetarea florei din Ţara Birsei şi un impunător ierbar. lulius Teuscht p une
la dispoziţia muzeului o colecţie de etnografie şi un preţios material arheo
logic numărînd 3.000 de piese, îmbogăţit ulterior de Alfred Prox4, iar Gus-

-

1

Bericht
• Bericht
3 Berlcht
' Berichl

des
des
des
des

Burzenlănder săchsischen Museums in Kronstadt, 1908 - 19 10, p . 3 - 8.
Burzenlănder săchischen Museums in Kronstadt, 1908 - 19 10, p. 5.
BurzenUinder săchsischen Museums ilber dus Iahr 1911.
Burzenlănder săchsischen Museums ilber die Jahre 1914 - 1924.
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tav Treiber un material privitor la monumentele arhitectonice şi la vechile
cetăţi care au j ucat un rol important in trecutul istoric al regiunii.
Muzeul mai dispunea la înfiinţare şi de colecţia numismatică şi cea
de arme şi steaguri a lui Edward Lehmann.
Iniţial, muzeul nu cuprindea şi o colecţie de tablouri. Ele au fost achizi
ţionate pe parcurs din fondurile muzeului, din donaţiile particularilor, a
Comunităţii Evanghelice şi din colecţia gimnaziului .. Honterus" (64 de tablouri).
Erau in special p ortrete reprezentind figuri de principi transilvăneni şi dem
nitari din viaţa laică şi ecleziastică a Braşovului medieval. Secţia de artă
plastică a Muzeului Ţării Birsei a fost organizată abia după primul război
mondial.
După obţinerea spaţiului din Tirgul cailor nr. 5 muzeul deţinea 8.000
de piese şi funcţionau următoarele secţii :5
sala I
secţia preistorică (6 vitrine)
slflile II, III şi I V - secţia etnografică.
sala V - secţia de ştiinţele naturii (5 vitrine) .
sala VI - secţia geologică (3 vitrine) .
La inceput, pentru vizitarea muzeului nu se percepea nici o taxă. Ulte
rior insă, pentru a mări fondul de achiziţii şi întreţinere se percepea persoa
nelor individuale 1 coroană, persoanelor in grup 0,50 coroane. Muzeul este
deschis duminica şi în zilele de sărbătoare intre orele 10- 12, iar j oia intre
orele 15- 176.
Asociaţia Colecţionarilor braşoveni era alcătuită din Comitetul perma
nent de con ducere, membrii de onoare şi sprij initorii muzeului. Comitetul
de conducere nu trebuia să depăşească 15 membri, care se alegeau anual.
Alegerea se făcea prin vot secret, ziua şi ora şedinţei de alegeri fiind fixată
de preşedinte. Şedinţa nu putea avea loc numai dacă participau cel puţin
j umătate din membri Asociaţiei. Din cei 15 membri ai Comitetului de condu
cere se alegea preşedintele, custodele şi casierul.
Persoanele care donau iniţial cel puţin 500 coroane erau trecute in rin
dul fondatorilor. Membrii susţinători erau obligaţi pentru a putea face parte
din Asociaţie să contribuie anual cu cel puţin 1 coroană şi să participe la şe
dinţele de alegeri. Aveau dreptul de a vizita gratuit muzeul.
Membrii de onoare erau şi ei aleşi fără a fi obligaţi Ia nici o contribuţie.
Din taxa de intrare şi contribuţiile membrilor se constituia fondul de achi
ziţii şi intreţinere7•
Numărul intreţinătorilor muzeului era foarte mare şi cuprindea persoane
din Braşov, satele învecinate, Mediaş, Sibiu şi Viena (Czell Hermann, Grlief
Otto şi Jekelius Emil). In 1 908- 1910, sint consemnaţi 171 întreţio ători8,
in 191 1 - 1912 erau 2189 , iar in 1913- 24610•
Numărul donatorilor era de asemenea considerabil. Numai pe anul 1 9 1 2
d e exemplu sînt înregistrate 5 5 d e persoane care a u inzestrat muzeul cu dife-

• Bericht
• Berichl
7 Bericht
8 Berichl
8 Bericht
1 0 Bericht

des
des
des
des
des
des

Burzenfănder săchsischen Museums in Rronstadt 1 908 - 1910, p. 9 - 19.
Burzenfănder săchsischen Museums in Kronstadl 1908- 1910, p. 20.
Burzenfănder săchsischen Museums in Kronsladl 1913, p. 3 - 6 .
Burzenfănder săchsischen Museums i n Kronsladt 1908 - 1910, p. 2 1 - 23.
Burzenfănder săchsiscllen Museums in Kronstadt 1912, p. 1 1 - 14.
Burzenfănder săchsischen Museums in Kronstadt 1913, p. 10 - 14 .
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rite obiecte. Printre donatori il găsim in acest an şi pe Dr. 1 . Coliban, care
va j uca un rol de seamă cîţiva ani mai tirziu in organizarea muzeului româ
nesc din Braşovll.
Erau in Braşov şi numeroşi români care işi dădeau seama de necesitatea
existenţei muzeului ca element de cultură, ca tezaur istoric al acestui ţinut.
Neexistind inc ă condiţii pentru înfiinţarea unui muzeu românesc au deve
nit susţinători ai Muzeului Săsesc al Ţării Birsei.
Izbucnirea primului război mondial face imposibilă desfăşurarea acti
vităţii m uzeului . Obiectele sint impachetate şi cu sprijinul prof. univ. Tigara
Samurcaş, Comitetul reuşeşte să obţină pentru colecţii pază militară.
In 1916, din ordinul Ministerului C ulturii o parte din obiecte sint trans
portate la Budapesta, unde vor rămîne pînă în 191812•
Sfîrşitul războiului nu înseamnă însă şi redeschiderea muzeului. Intru
cit o parte din clădirea gimnaziului Honterus fusese distrusă, cu multă greu
tate se vor găsi temporar 2 încăperi şi astfel, in 1920 o parte din colecţii sint
din nou expuse. Pentru a p utea fi amenaj ate aceste săli, suma necesară a
fost strînsă prin chetă de la pop ulaţie.
Muzeul cuprindea acum doar colecţia de ştiinţe naturale şi colecţia geo
logică. Pentru a facilita în ţelegerea materialului expus s-a tipărit in 1 920
studiul doctorului Erich .Tekelins .. Fuhrer durch die geologiche Abteilung"13•
In 1924 , muzeul îşi va redeschide toate secţiile în vechiul local rea
menaj at.
In tot acest interval, Comitetul permanent nu şi-a în trerupt activitatea
de cercetare şi achiziţiona re , astfel încît în 1924 colecţiile erau substanţial
îmbogăţi te . Colecţiei de tablouri i s-au adăugat în 1922 patru dintre cele mai
bune tablouri le pictorului E. Tamas , achiziţionate de la familia artistului
şi înc ă 6 lucrări donate de G. Theiss14•
Printre membrii susţinători se numărau şi pictorii Hans Bulhardt, Haos
Eder, Tr. Miess, Ed. Morres, Hermann Morres, W . Schachl, W . Kammer
şi Tritz Kim, care pe lîngă contribuţia în bani au donat şi tablouri16 •
I n 1919 Asociaţia Colecţionarilor braşoveni îşi reia activitatea, avînd
aceeaşi structură organizatorică. ln funcţia de preşedinte al Comitetului
permanent este reales Iulius Teutsch , Dr. Erich Jekelius devine custode,
iar E duard Scheiser - casier.
Intre 1919- 1924 sînt înregistrate 80 de persoane care sprij ină reorga
nizarea muzeului cu peste 500 lei şi 4 societăţii industriale care donează
intre 3.000 şi 5.000 lei.
Numărul membrilor susţinători creşte dup ă război la 5 10, :cu toate c ă
taxa obligatorie c e era pină în 1923 d e 5 lei, s e ridică l a 20 lei18•
Aceste sume, constituind fondul de întreţinere şi achiziţii, permit Comi
tetului să înzestreze muzeul cu noi obiecte.
11

11

11
u

u
11

Berichl des Burzenllinder slJchsischen Museums in Kronsladl 1912, p. 7 .
Berichl das Burzenllinder slichsischen Museums ilber die Jahre 1914 - 1924, p. 4 .
Jahrbuch des Burzenllinder slichsischen Museums, Kronstadt, 1925 , p. 5 .
Berichl das Burzenllinder slichsischen Museums ilber die Jahre 1914- 1924, p. 6.
Jahrbuch des Burzenllinder slichsischen Museums, Kronstadt, 1 9 25 p, 22 -26 .
Jahrbuch des Bur:enliinder slichsischen Museums, Kronstadt 1925, p. 18 - 31 .
,

https://biblioteca-digitala.ro

S. M. BUTA

182

Reamenaj indu-se etaj ul gimnaziului .. Honterus" , muzeul dispunea de
10 săli de expoziţie, cuprinzind toate colecţiile dispuse după cum urmează17 :
- Sala I - "Braşovul vechi" - cuprindea macheta Braşovului medie
val, lucrată in gips de Fr. Hermann şi 17 vitrine cu steaguri ale breslelor
meşteşugarilor braşoveni.
Sala II
cuprindea 8 vitrine cu arme şi produse de lăcătuşerie.
Sala III - 8 vitrine cu obiecte de artă medievală.
Sala IV - secţie geologică.
Sala V- VI
secţia zoologică cu 17 vitrine.
Sala V Il - secţia arheologică - cu 13 vitrine.
Sala V III
secţia etnografică - cu 4 vitrine.
Sala IX
secţia de artă plastică.
Sala X
secţia de botanică.
Secţia de artă plastică era împărţită in artă veche şi artă modernă.
Dăm mai j os lista lucrărilor expusel8 :
-

-

-

-

-

Pictură veche
Anonim - Portretul lui Petrus Clos.
Ioh. Mart. Stock - Portret de b ărbat.
Anonim - Jertfă.
Anonim - La adăpost.
A. Fila - Portretul lui Elias Toth.
Barbenius - Femeie guralivă.
Barbenius - La bărbier.
Anonim - Portretul lui Iohana Rosina Cristoph.
Anonim - Grup de bărbaţi.
Barbenius - Băieţandru.
Ioh. Mart. Stock - Portretul lui Samuel von Seuler.
Hendric Schoock - Viaţă liniştită.
Anonim - Vaci odihnindu-se.
Anton Einsle - Portretul lui Iohann Tartler.
Barbenius - Fetiţă cu trandafir.
Anonim - Iarnă olandeză.
Leander Louis - Scenă cîmpenească.
Anonim - Vînătoare de cerbi.
Csillagi - Portretul lui Honteri- Stenner.
Csillagi - Portretul D-nei Stenner.
Barbenius - Femeie cu tigaie.
Barbenius - B ărbat cu ulcior.
23. Bartholomeus Sfranger - Portret de femeie.
23. Bartholomeus Sfranger - Portret de femeie.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Pictură modernă
24. Lotte Gotdschmidt - Portretul Profesorului O. Phileps.
25. Ernst Honigberger - Portretul Dir. A. MeschendOrfer.
17 FQhrerbericht das Burzenltinder săchsische Museum in Kronsladt Buchdruckerel Iohan
G6tt's Sohn, Kronstadt.
1 1 FQhrerbericht das Burzenltinder săchsische Museum in Kronstadl p. 32 - 34 .

https://biblioteca-digitala.ro

VECHI COLECŢII CE STAU LA BAZELE MUZEULUI DIN BRAŞOV

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

183

Aduard Morres - Portret de femeie.
Hermann Morres - Portretul profesorului lulius Romer.
Szekely Bertalan - Portretul librarului Nemeth.
Friederich Miess - Portret de b ăiat.
F. Albrich - Cap de român.
Ernst Honigberger - Cap de studiu.
Fritz Kimm - Cap de femeie.
Fritz Kimm - Femeie citind.
34 . Fritz Kimm - Război.
35. Ernst Honigberger - Tatăl artistului.
36. E. Tamaş - Bastionul ţesătorilor.
37. E . Tamas - Cap de studiu.
38. E. Tamas - Autoportret.
39. E. Tamas - Sf. Gheorghe .
40. E . Tamas - Portret de fată.
4 1 . E. Tamas - Mama artistului.
42. Karl Dorschlag - Wihelm Tel.
Cu aceste tablouri s-a inaugurat expoziţia permanentă de artă plastică .
I n sala rezervată acestei colecţii se organizau periodic expoziţii temporare
din patrimoniul muzeului şi expoziţii ale pictorilor braşoveni.
Din fondul de achiziţii şi prin donaţii in perioada in care a funcţionat
această secţie, colecţia s-a îmbogăţit cu încă 55 de picturi in ulei, 4 sculp
turi şi 1 13 lucrări de grafică, maj oritatea aparţinînd artiştilor Hans Her
mann şi W. Kamner. Toate aceste lucrări fac astăzi parte din patrimoniul
muzeului de artă din Braşov.
Dar din p ăcate muzeul Sătesc al Ţării Birsei, după cum il arată însuşi
denumirea trebuia să aibă un tot mai pronunţat caracter naţional şi nu este
de mirare, intr-o perioadă cind cercurile naţionaliste burgheze urmăreau
să facă imposibile acţiunile comune intre naţionalităţile conlocuitoare.
In asemenea condiţii era firesc ca intr-un oraş cu vechi tradiţii de cul
tură românească ca Braşovul s ă apară şi un al doilea muzeu cu caracter
românesc.
Iniţiativa o luă curind dup ă primul război mondial Asociaţia Culturală
A STRA. Urmărind in "rapoartele generale" ale Asociaţiei găsim incă din
1926 de la înfiinţarea Despărţămintului A STRA - Braşov, o permanentă
preocupare pentru înfiinţarea unui muzeu. ln 1927 prin achiziţionarea pri
melor tablouri de la Anticariatul Ardealul Cluj111 , se p un bazele colecţiei de
pictură ale viitorului Muzeu Regional al Ţării Birsei. Dar muzeul râmănea
doar un deziderat din lipsa unui local. Tot din lipsa spaţiului de depozitare
şi stringerea materialului era foarte anevoioasă. Totuşi in 1933 prin Decizia
Consiliului de Miniştrii din 26 ianuarie, Consiliul Agricol, care deţinea trei
camere la etaj ul Bibliotecii A STRA, le eliberează. Astfel, pe baza Hotă
rîrii Consiliului Judeţean Braşov din 21 nov. 1 928, S ocietatea A STRA se
poate extinde20• Dar nu existau inc ă toate condiţiile pentru organizarea
unui amplu muzeu . ..Există local, dar sintem impotriva i mprovizaţiilor,
1t

zo

13

-

Raport general Astra - Braşou, 1927- 1928, p. 54.
R aport general Astra - Braşou, 1932- 1933, p. 20.
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vrem un lucru temeinic care să infrunte anii"21• Pînă la lnfiinţarea muzeului
cele trei camere destinate acestei instituţii au fost folosite pentru diferite
expoziţii organizate de Societatea ASTRA şi pentru expoziţiile pictorilor
români. Sălile au fost inaugurate cu "expoziţia pictorilor braşoveni de azi"
deschisă cu prilej ul Serbărilor ASTRA din 8- 10 septembrie 1933, unde
au expus Olga Branişte, I. Teodorescu, M. Popa şi V. Maximilian. La inchi
derea expoziţiei pictorii au donat ASTRE I cite o lucrare pentru muzeu22•
Din 1933 pînă in 1937 au mai fost deschise in aceste sali expoziţia de
caricaturi a pictorului M. lorda, expoziţia de pictură a unui grup de pictori
din ţară, expoziţia de pictură M. Reiner, expoziţia de pictură I. lor da şi
expoziţia de pictură Uca Manolescu- Voina23•
Existenţa localului destinat muzeului a insemnat şi un stimulent pen
tru imbogăţirea colecţiilor, atit din fondurile Societăţii ASTRA, care erau
insă mici, cit şi, in special, din donaţiile colecţionarilor particulari.
In 1936 sint înregistrate pentru24 :
- Colectia de istorie 342 obiecte
- Colectia n umismatică : 1 14 1 monede incepind cu anul 880 i.e.n.
pină in 1936, 308 medalii, 320 bancnote, 42 insigne.
- Colectia etnografică : 134 ouă incondeiate din Ţara Birsei, 68 p ăp uşi
din lemn, reprezentin d portul naţional din toate ţinuturile locuite de români
şi 4 steaguri din Şchei :
Floarea Omida
Floarea Rubeana
Floarea R ubeană şi Cruci uliţa
Floarea Virful Brăduceanului
Colectia de pictură :
1 . Mişu Popp - Portretul lui Teodor Spuderca
2. Mişu Popp - Portretul lui Voica Popea
3. Mişu Popp - Portretul lui Neagoe Popea
4 . Mişu Popp - Portretul lui Nicolae Popea
5. Mişu Popp - Portretul lui Maria Ioan
6. Mişu Popp - Portretul lui Teodor Ioan
7. Mişu Popp - Portretul lui Dimitrie Iancovici.
8. M. Drăgan-Cabadaeff - Muzicantul
9. M. Drăgan-Cabadaeff - Frăţiorii
10. M. Drăgan-Cabadaeff - Ţiganca
1 1 . A. Murnu - Dr. Alex. Bogdan
1 2. G. Mircescu - Ţăran bătrîn
13. E. Popea - Pod in Toledo
14 . Moldovanu - Flori
15. M.L. Reiner - Aquarelă
Il

11
n
11

Ion C o 1 i b a n, Raport general Astra - BraşorJ, 1926 - 1936, p. 31.
Raport general Astra - BraşorJ, 1937, p. 32 .
Raport general Astra - BraşorJ, 1937, p. 24 .
Raport general Astra - BraşorJ, 1936, p. 54 -56.
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M.L. Reiner - Oraş iarna
M.L. Reiner - Peisaj din Cairo
M.L . Reiner - Stradă din Cairo
Olga Branioce - Coprine
Olga Branioce - Biserica Sf. Nicolae
1. Teohari - Carol I
Gh. Lazăr - Crini
23. Uca Manolescu - Natură statică
24. S. Perachim - Argăsitorii
25. V. Maximilian - Pe după Inişti
26. M. Maximilian - Piatra Craiului
27. V. Maximilian - Stradă in Şchei
28. V. Maximilian - Pe după Inişti
29. V. Maximilian - Spre fabrica Schmidt prin pădure
30. V. Maximilian - Biserica din Sălişte
32. V. Maximilian - Restaurantul Turcu din Poiană ; Stradă din
Sibiu
33. Anonim - Portretul unui magistrat
34 . Anonim - Portretul unui necunoscut
35. C. Vella - Flori.
Muzeul îşi măreşte colecţiile aj ungind ca in 1939 să fie lnregistrate 53
de tablouri şi 2 582 obiecte pentru secţiile de etnografie şi istorie26 • Prin achi
ziţii şi donaţii ulterioare colecţia de pictură se va îmbogăţi cu lucrări de
Gh. Tattarăscu , Şt. Dimitrescu , 1. Teodorescu-Gion, Carnii Ressu şi cu încă
1 1 lucrări de Mişu Popp. Cele 36 de lucrări aparţinind acestui pictor braşo
vean au intrat in patrimoniul muzeului n ostru. 1n urma expoziţiei retros
pective din 1957 s-au achiziţionat in că 17 tablouri, muzeul din Braşov deţi
n ind astăzi cea mai bogată colecţie Mişu Popp.
Munca de cercetare şi achiziţie a celor ce s-au străduit să infiinţeze
Muzeul regional al Ţării Birsei a fost întreruptă de cel de-al doilea război
mondial.
Intelectualii români strînşi in j urul ASTRE !, tot atit de entuziaşti
ca şi cei de naţionalitate germană au dus in perioada dintre cele două răz
boaie mondiale o muncă susţinută de colecţionare, lăsînd in urma lor un
bogat şi preţios material muzeistic. O colecţie de pictură, o colecţie numis
rnatică, o colecţie de icoane pe sticlă, o bogată colecţie etnografică şi un pre
ţios material arheologic rezultat din săpăturile de la castrul roman Cumi
dnva de lîngă Rişnov.
Maj oritatea obiectelor Muzeul regional al Ţării Birsei au intrat in patri
moniul muzeului nostru fiind astăzi expuse şi apreciate de vizitatori la ade
vărata lor valoare. O parte însă nu au mai putut fi recuperate in urma răz
boiului.
Colecţia care a făcut însă posibilă deschiderea Muzeului de artă şi care
ac impune prin valorile sale artistice este marea colecţie Alessiu. Ea este
ceu mai preţioasă colecţie a muzeului nostru,cuprinzînd lucrări din creaţia
nrliştilor Th. Arnan, I. Andreescu, Şt. Luchian , N. Vermont, Gh, Petraşcu,
11

F ondul Astra,

nr .
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şi in special N. Grigorescu. Colecţia se datorează avocatului C. Alessiu, mare
iubitor de artă şi unul dintre intreţinătorii materiali ai lui N . Grigorescu
In perioada de studii.
Cele 28 lucrări care fac astăzi mindria muzeului din Braşov au fost
cumpărate sau primite in dar de avocatul Alessiu de la marele pictor. Sint
lucrări din toate perioadele astfel incit se pot urmări fazele creaţiei sale.
Muzeul din Braşov a rezervat celui mai mare pictor român două săli spaţi
oase in care este expus acest preţios tezaur al artei plastice româneşti.
Intreaga colecţie Alessiu cuprinde 39 lucrări în ulei, 2 lucrări de grafică,
93 obiecte de artă decorativă, în special vase orientale
Constantin Alessiu şi-a desfăşurat activitatea de avocat şi colecţionar
de artă in oraşul Brăila pînă in anul 1939 cînd se stinge din viaţă. Ca fost
elev al liceului din Braşov, Alessiu a înţeles să donezc prin testament colec
ţia sa liceului braşovean cu dorinţa de-a fi expusă.
La 1 octombrie 1939, avocatul familiei Alessiu, A. Orescu adresează
o scrisoare conducerii liceului anunţînd donaţia şi rugîndu-i să facă demer
surile necesare pentru a intra în posesia ei28•
La 15 octombrie sint aduse de la Brăila obiectele donate.
Intr-un raport adresat Eforiei27 directorul liceului Dr. Ion Moşoiu remarcă
importanţa educativă a acestui mărinimos gest şi solicită sprijinul unui arhi
tect pentru amenajarea citorva săli în care colecţia să fie expusă.
Izbucnirea celui de-al doilea război mondial a întrerupt însă lucrările
de amenajare a expoziţiei. Lucrările au fost aranj ate intr-o sală, servind doar
ca material didactic şi neputînd fi admirate de p ublic. In 1945 cind în localul
liceului se amenajează un spital, intreaga colecţie Alessiu a t.ost depozitată
la biserica Sf. Nicolae. In 15 februarie 1950 cind s-a deschis M uzeul regional
cu prima sa secţie, cea de artă plastică, lucrările din colecţia Alessiu au p utut
fi p use din nou la dispoziţia p ublicului vizitator.
Aceste trei colecţii stau la baza actualului muzeu de artă, care oferă astăzi
vizitatorilor o desfăşurare bogată de valori de artă dintre cele mai reprezen
tative pentru toate perioadele de dezvoltare ale plasticii româneşti.
In toamna anului 1 949, cind s-a p us problema reorganizării muzeelor
vechi şi înfiinţarea unor muzee de tip nou, s-a luat şi la Braşov iniţiativa
creări Muzeului j udeţean.
Astfel la 15 februarie 1 950 s-au inaugurat in sălile de la etaj ul ..Casei
Sfatului" - destinată in 1949 drept clădire pentru muzeu - o secţie de
etnografie şi o secţie de artă plastică, care a funcţionat aproape 20 de ani
in această clădire. In martie 1 970, in rindul marilor evenimente culturale
prin care Braşovul urcă noi trepte de spiritualitate, s-a inscris şi reorganizarea
Muzeului de artă in noul său sediu din B-dul Gheorghe Gheorghiu-Dej ,
nr. 2 1 .
La înfiinţarea ei in 1 950, pinacoteca număra 704 piese provenite din
vechile colecţii braşovene şi din donaţiile Galeriei Naţionale care a inzes
trat muzeul nostru cu 86 de lucrări in ulei, cu 222 lucrări de grafică şi 43
sculpturi.
ze
n

Eforia Şcoalelor, Centrul Ort. Rom. Braşov, nr. 192/1939, 4 oct. 1939.
Eforla Şcoalelor, Centr. Ort. Rom. Braşov, nr. 152/1939, 23 nov. 1939.
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Din vechile colecţii din Braşov ne-au parvenit 103 lucrări in ulei, 63
lucrări de grafică şi 3 sculpturi .De la Muzeul regional al Birsei ne-au rămas
49 picturi in ulei, 3 lucrări de grafică, iar din colecţia Alessiu a liceului Şaguna
39 picturi in ulei, 2 lucrări de grafică şi 92 obiecte de artă decorativă.
ln cei 25 de ani de activitate ai Muzeului de artă din Braşov, s-au depus
eforturi susţinute pentru îmbogăţirea colecţiei. Pornind de la un patrimo
niu relativ modest ,prin aj utorul acordat de organele administrative de
stat şi locale, care ne-au repartizat anual lucrări şi prin achiziţiile făcute
de muzeul n ostru, am ajuns astăzi să avem peste 2 100 de piese.
Pe baza informaţiilor oferite de vechile colecţii şi de materialul nou
achiziţionat, s-a trecut pe un plan superior la cercetarea sistematică a patri
moniului, in funcţie de principalele necesităţi ale expoziţiei permanente.
Colecţia Muzeului de artă slujeşte attt ca material de cercetare pentru
elaborarea unor comunicări şi p ublicaţii ştiinţifice, cit şi pentru îmbogă
ţirea permanentă a expoziţiei de bazA, organizarea unor expoziţii retros
pective şi a numeroaselor expoziţii temporare.
-
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LES COLLEC110NS QUI ONT CONSTITUt LE MUStE DE

BRAŞOV

(Resum�)
L.a fondation d'un mus�e a Braşov a ses anMcMents depuis l'an 1 908
quand 5 collectionnaires Iulius Teutsch, Friederich Deubel, Gustav Treiber
Ed. lulius Lehmann et Frantz Podek donnes leurs collections. C'est ainsi
que c'est fonde, "Muzeul săsesc al Ţării Birsei".
Depuis la reorganisation du section locale AST RA, en 1 923, la probl�me
du fondation d'un musee roumain est renouvele, mais manquand l'edifice
necessaire, c'est seulement en 1 936 qu'on peu t organiser un exposition, en
obtenent un place convenable.
En 1 939 est constitu�e la collection du licee Andrei Şaguna, avec la
donnation de l'avocat Constantin Alessiu.
Des ci dessus fonds reunis, en ajoutant les donnations parvenus des
Galleries N ationales, on a fonde en 1 950 la pinacoteque de Braşov ayant
a l'inauguration 704 piec�s. ciffre depassant auj ourd'hui 2 000 pi�ces.
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UN SFERT DE VEAC D E ARTA. PLASTicA. BRAŞOVEAN!
de ANCA POP SĂNDULESCU

Traversind in spaţiu şi in timp un sfert de veac, constatăm că artiştii
raşoveni au reuşit să facă din lucrările lor o puternică manifestare a unei
arte plastice militante, a unei arte care prin soluţiile originale şi îndrăzneţe
propuse, prin orientarea către om şi viaţă se constituie ca un veritabil mesaj
uman şi social.
Fenomen de suprastructură, arta oglindeşte schimbările petrecute in
baza ma terială a societăţii noastre, pe parcursul acestui pătrar de veac ce
s-a scurs, in relaţiile sociale noi, ca şi apariţia şi dezvoltarea unor trăsături
spirituale noi. Era firesc deci, ca preponderenta temelor legate de om şi
viaţă să ocupe un loc tot mai mare in preocuparea plasticienilor. Artiştii creatori de valori materiale şi spirituale, participă activ la măreţul program
. al României contemporane de făurire a societăţii socialiste multilateral
\ dezvoltate, afirmată tot mai puternic pe plan internaţional.
1\
Frămîntată de fenomenele necesităţii progresului, arta a cunoscut o
rlDimare rodnică a creaţiei, cu variaţii calitative care au marcat in perma
enţă starea de spirit novator a artiştilor. Pe acest fundal al artei plastice
in România se detaşază ca o nomă bine individualizată creaţia braşoveană.
Crescută pe un teren fertil, in care genul creator al românilor, maghiarilor
ş saşilor a conlucrat, arta plastică braşoveană rodeşte astăzi cu o pregnantă
talitate, trăgindu-şi seva dintr-o tradiţie recunoscută. Ea îmbină prin
r prezentanţii ei dangătul clopotului din vechea cetate medievală, cu neastlm
pQirul Braşovului industrial, cizelura fină a meşteşugarilor de odinioară cu
măreţia realizărilor de azi. Este oraşul de altădată cu liniştea patriarhală,
pandant al Braşovului trepidant, activ şi neobosit de azi.
25 de ani de creaţie plastică, 25 de ani de continui prefaceri şi transformări,
o cronică in imagini a mu taţiei de valori şi viziuni. Uitindu-ne inapoi cu un
sfert de veac, putem afirma, fără a ne hazarda, că mişcarea plastică braşo
veană reprezintă un front larg, puternic unit, in care s-au dezvoltat artişti din
toate generaţiile, creatori cu personalităţi bine conturate.
Uniţi la inceput in Sindicatul scriitorilor, muzicienilor şi plasticienilor
(1944) , avind in spate o tradiţie şi o experienţă a fnaintaşilor, creatorii au
activizat formulări plastice noi, corespunzătoare condiţiilor, concepţiilor şi
apiritului epocii noastre.
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Constituirea in 1 950 a U .A.P .-ului, nu a insemnat altceva decit o recu
noaştere pe plan oficial a unei creaţii originale, determinată de necesitatea
de a sesiza adevărurile vieţii, creaţie bazată pe tendinţe novatoare, stimulată ,
puternic de politica culturală a partidului.
Cu o moştenire bogată, dacă ne gindim numai la creaţia lui Mişu Popp
şi Constantin Lecca care au sprijinit prin creaţia lor idealurile de unire şi
propăşire socială de la 1 848, deschizind astfel alături de ceilalţi pictori paşo
tişti calea realismului modern - cu un climat spiritual şi cultural re aminteşt
de vechile bresle meşteşugăreşti şi cu vestigii ale trecutului ce vorbesc 1
orice pas de vechiul burg - artiştii braşoveni au creat in multiple genur
abordate. Atit capul de expresie ca şi pictura de gen, atit peisajul cit şi natur
statică, sint genuri pe care plaslicienii noştri le-au continuat, căutînd să 1
racordeze cit mai mult posibil la aria artei europene şi aceasta nu a fost delo
greu, dacă ne gîndim că unul din artiştii de avangardă care a contribuit la
naşterea abstracţionismului, era originar din Braşov şi se afla pentru tot
deauna aici : Mattis-Teutsch.
Format in climatul european de după primul război mondial, alături
de Klee, Kandinski şi de întreaga şcoală a Bauhausului, pictorul braşovean
Mattis-Teutsch (1 884 - 1 960) militează pentru fundamentarea unor idealuri
sociale culturale noi, contribuţii de mare originalitate la dezvoltarea fenome
nului plastic de după 1 944. Apropierea şi afinitatea pentru Kandinski, il va
face pe artist să se alăture abstracţionismului liric, indreptîndu-se spre un
expresionism muzical pătruns de o înclinare umanistă. Dacă in aceste lucrări
a rtistul meditează asupra sensurilor formei asupra structurii lor, descoperind
in arabescul floral simbolul organizării ideale a lumii, mai tirziu captivat /
de exactitatea, ordinea şi simetria tehnicii, s-o fixeze pe pînză in forme plastice1
de un geometrism acuzat, dirijată de omul etalon, omul situat in centru�
universului, echivalent al virtuţilor cavalereşti de altădată.
Ideea fundamentală a artei sale ,. omul şi societatea timpului său, cu to
ce este caracteristic pozitiv, creator, cu idealurile sale, trebuie să fle substanţ
artei constructiv-sociale" , a atras o serie întreagă de artişti, al căror ment
spiritual poate fi considerat pe drept cuvint. L-am putea numi un nucle
sau un punct nodal unde se in tilnesc artişti formaţi la şcoli cu renume di
Bucureşti, Budapesta, Viena sau MUnchen, artişti ce au traversat num i
planul creaţiei determinaţi de o viaţă scurtă şi ale căror lucrări au răm�s
prezente în amintirea generaţiei, sau artişti a căror raţiune este însăşi Ţant
Blrsei.
Prin formaţia şi inclinările sale Irina Lukasz (n. 1 902) , va fi terenul
fertil pentru lecţia celui care a deschis drumul către constructivismul realist.
Simbolismul plastic cultivat, ca şi angajarea in compoziţii tematice, amintesc
intervenţia indicativă a lui Mattis-Teutsch.
E chilibrate şi logice dar nu lipsite de poezie şi picturalitate, apar peisajele
celui care pe drept cuvint se numeşte pictor al Scheiului. Rapsod al vechiului
cartier de tradiţie românească al oraşului, Ştefan Mironescu (n. 1 904) aduce
In universul său pictural o intensitate lirică nebănuită a imaginilor pictate.
Universul său este universul visării curgătoare, unduitoare ca o nelinişte, In
care prin tuşe nervoase, dar uşoare, delicate şi rafinate, îşi etalează culorile
In cimpuri destul de largi. Pretutindeni găsim modulaţii, un fel de blîndă
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reverbrare, nici un contur dur, brutal. Pînzele sale sînt comunicative, într-un
continuu dinamism, într-o continuă mişcare. Contaminat de culoarea impre
sionistă, el conferă lumină şi căldură fiecărei pînze, chiar atunci cind pasta
are o materialitate sesizantă. Dar Mironescu este şi pictorul vremurilor noastre,
al transform:ărilor revoluţionare, tratate în aceeaşi manieră.
Interesul pentru impresionism, l-a manifestat şi Stavru Tarasov (1883 1 961) , pictorul care se stabileşte la Braşov, aducînd cu el o întreagă experien
ţă artistică acumulată încă din anii studenţiei. Debutînd ca portre.tist, gen
in care se simte bine influenţa şcolii milncheneze şi a lecţiei flamando
olande:te însuşită in muzee, Tarasov se va îndrepta spre peisaj, pe care nu-l
vede ca pe un pretext sau decor convenţional şi lipsit de viaţă, ci ca un echi
valent poetic al motivului în faţa căruia artistul vibrează sincer.
Ioan Mattis (n. 1 9 1 3) se defineşte în arta plastică braşoveană printr-un
stil personal, pe care nu-l putem incadra in nici un curent sau şcoală. Sensi
bilitatea şi lirismul îl poartă spre o manieră specifică şi posibilitatea folosirii
unei palete cromatice atît de variate este desigur una din calităţile sale
creatoare. Receptiv la tot ceea ce natura şi lumina compun o imagine vi
brantă, la interferenţa om-natură, Ioan Mattis realizează imagini lirice pline
de muzicalitate, fără a se îndepărta de la o artă de idei.
Mergind pe acelaşi lirism, menţinindu-se intotdeauna in sfera realului,
lucrările lui Artur Leiter (n. 1 904) tălmăcite intr-o viziune de factură construc
tivistă, îşi păstrează totuşi poezia şi picturalitatea. Calităţile sale de desenator
vizibile în ritmul amplu al volumelor ca şi simţul perspectivei, fac din lucrările
artistului echivalenţa senzaţiilor vizuale, percepute prin calitatea lor afectivă.
Practicînd în exclusivitate o pictură realistă, Eduard Morres (n. 1884)
transmite în imagini sobre şi expresiv construite aspect:e ale lumii contem
porane, lipsite adeseori de căldură şi însufleţire.
Pe linia imaginii construite, cu vibraţii cromatice se situează şi Karl
Hilbner (n. 1 902) , Ana Hadiac (n. 1910) , Stefan Balint (n. H l29) , Neculai
Codreanu (n. 1 930) . Fie că este vorba de naturile statice sau peisajele Anei
Hadiac sau Codreanu, fie că este vorba de compoziţiile lui Hilbner sau
Balint, putem vorbi de acelaşi lirism, pictorii rămînînd fideli însă, perma
nent imaginii realiste.
Manifestindu-se deopotrivă prin intermediul picturii şi al graficii, în
imagini de egală calitate, o serie de nume au continuat tradiţia ducind peste
hotare realizările plastice braşovene.
Continuator al lui Hans Eder în domeniul portretului, Friedrich Bomches
(n. 1 9 1 6) dovedeşte importante resurse de portretist, dezvăluind complexi
tatea vieţii lăuntrice a personajelor. Lucrările sale (ulei şi grafică) oferă o
imagine exterioară a unei tensiuni lăuntrice, a unei necesităţi interioare.
Pentru BOmches tabloul nu este compoziţie şi ordine, ci expresie. Aria
expresionistă in care se încadrează artistul e particularizată prin propriile
sale calităţi plastice şi prin p roporţiile sale optice. Incercind să îmbrăţişeze
umanitatea ca gen, nu numai cazul individual, Bomches caută să reprezinte
o lume In tăria ei elementară. Pictura lui, ca şi grafica, comunică simpatia
faţă de semenii săi. Oamenii in intreaga lor măreţie şi simplitate se transformă
In simboluri cu valori universale, lucru sesizabil in uleiuri, dar mai ales in
grafică, In ilustraţiile la Dostoievski şi Kafka. Lucrările sale ne invită să-i
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iJlvestigăm şi să·i descoperim orizonturile, să·i cunoaştem plăsmuirile pentru
a·i putea pătrunde chemarea la realizarea unei arte mobilizatoare, de un
bogat conţinut ideatic.
Interesul pentru om, tradus prin portret şi compoziţie (ulei şi grafică)
il găsim şi la Zina Blănuţă Etscherberger (n. 1 91 3) . Structură temperat
solară, Z. Blănuţă ia in posesie latura frumoasă a lucrurilor, a realităţii,
arta ei degajind un sentiment stenic. Parcurgind multiple etape in creaţia
sa, frămîntată şi preocupată de tot ceea ce nu s·a spus pînă acum, artista,
a reuşit să dea la iveală o construcţie energic articulată a unei lumi solemne
aşa cum o vede un artist inteligent. Relevant pentru crezul artistei este
mai ales ciclul intitulat .,Eroica" . Ideea luptelor eroice ale muncitorilor de
la care pleacă este ilustrată aici, atit prin formă cit şi prin culoare. Silu.
etele filiforme ce se proiectează in intreaga pînză, ca intruchipare a unei cre
dinţe şi care amintesc de latura spirituală a siluetelor lui El Greco, imprimă
lucrării armonie şi ritm. Atit tipul de stilizare a formei, cit şi preferinţele
cromatice, mărturisesc o viziune formată in spiritul adinc al realului, ştiind
să integreze amănuntul narativ intr-un ritm de un intens dramatism.
Intenţia de a glorifica, de a eterniza ceea ce este făcut de om, o găsim
şi in lucrările artiştilor Zoica Gavrilescu (n. 1913) , Grigore Zincovschi (n.
1912) , Mihail Petrescu (n. 1 915) , fie că este vorba de un ulei sau de o
grafică, fie că este vorba de un peisaj oarecare, de un moment dramatic sau
de o construcţie industrială. Deşi primii doi plasticieni manifestă afinităţi
estetice impresioniste, la M. Petrescu găsim un neastimpăr tradus prin linii
viguroase, rezumative, fără a ţine prea mult seama de detalii, evocind însă
in chip admirabil volumele, greutatea, materialitatea fiinţelor şi a lucrurilor.
Este totodată şi singurul pictor care reinvie vechea artă a iconarilor pe sticlă
din Transilvania, evocind diverse legende sau momente istorice ale ţării
noastre.
Tradiţii şi tendinţe ce sint preluate şi duse azi mai departe de o generaţie
ce continuă intenţiile spre rigoarea compoziţiei aceeaşi preocupare pentru
portret sau pentru motivul uman in general. Prin disponibilităţile sale mul
tiple, Eftimie Modâlcă (n. 1936) , abordează numeroase genuri artistice,
creînd imagini plastice de o valoare artistică autentică. Format la Academie
ca muraliat, artistul practică in egală măsură pictura de şevalet şi grafică
impletind ingeniozitatea creatoare cu abilitatea miinii de artizan. Traversind
diferite etape - posibilităţ; de folosire a imaginii sintetice şi narative - atras
de cele mai noi invenţii plastice europene şi poate mai mult de posibilităţile
simultane de redare a unui obiect, etape punctate de o muncă laborioasă,
E. Modâlcă este creatorul unui număr impresionant de lucrări. Nu-i rămîn
străine nici arta decorativă, nici încercările de artă ambientală sau de vi
traliu. Ca un leit-motiv apar in creaţia sa, punctind timpul şi spaţiul, figurile
eroilor legendari, a celor pe care istoria ii cinsteşte. Remarcabilă in creaţia
artistului rămîne acea etapă a unei realităţi poetizate, realizată printr-o
cromatică surdinizată de griuri fine şi diafane, descoperindu-} ca pe un
iubitor de armonii rafinate cu adinci rezonanţe emoţionale. Temperament
optimist nu numai prin temele abordate, dar şi prin paleta cromatică încăr
cată de tonuri strălucitoare de cele mai multe ori ale culorilor p ure - paletă
abordată ulterior şi pastelată, paralel cu cea menţionată. E. Modâlcă eate
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creatorul unor compoziţii monumentale inspirate din trecutul glorios al
patriei. Grafica sa excelează in desenul cu peniţa, de o precizie greu egalabilă,
sugerind un rafinament al inciziei, o eleganţă a desenului şi totodată un
aparat imagistic sensibil la realitate.
Cunoscuţi deopotrivă ca pictori şi graficieni Alexandrina Gheţie şi
Kaspar Teutsch, propun soluţii proprii universului pictural practicat.
Tablourile Alexandrinei Gheţie ( n. 1935) au o permanentă tendinţă de
construcţie, de a compune armonios un univers cromatic. Nevoia de forme
este din ce in ce mai puţin simţită şi, prin insistenta picturii, prin consistenţa
neobişnuită a pastei, pictoriţa demonstrează că materia este in stare să de
termine forma, spaţiul şi lumina, că in loc să aibă un rol pasiv poate deveni
element esenţial al operei. Evoluţia lineară succesivă, care a dus-o pe artistă
spre simplificarea imaginii se poate urmări mai bine in desene unde iese la
iveală o realitate interioară, cerebrală a creatoarei, motivind intr-un fel şi
preferinta de ultimă oră spre forma obiectuală, sau spre compoziţiile seriale.
Kaspar Lukas Teutsch ( n. 1 931) este un artist derutant prin posibili
tăţile şi mai ales prin realizările sale. Pictura gestuală, tapiseria, planşele
decorative serigrafia, sînt genuri imbrăţişate cu succes de pictor, toate
ducind in ultimă instanţă la o marcantă viziune decorativă. l mbrăţişind mai
mult figuralul, artistul caută să imbine realitatea artistică cu tehnica convins fiind de fuziunea lor - creînd spectaculoase serigrafii (ca şi u leiuri
de altfel ) in care ritmul, tensiunea, mişcarea, se împacă armonios cu geo
metria, cu spaţiul comensurabil. K. Teutsch reuşeşte să dea in lucrările sale
o sinteză intre o gindire profund cerebrală şi migala desenului, plasticitatea
sesiza b ilă.
O concepţie spaţială interesantă domină uleiurile Aureliei Mărgineanu
Stoe (n. 1 940) . Compunind intr-un mod personal, imbrăţişind multiple
privelişti şi perspective, art;sta conferă imaginilor sale o notă filozofică şi
solemnă.
Susţinînd o .,interacţiune sentimentală ce se stabileşte intre om şi natură" ,
Teodor Rusu ( n . 1 935) apare ca un peisagist de mare virtuozitate. Semnifi
cativă in creaţia sa este etapa în care pictorul revoltat de tehnicismul modern
ce transformă omul intr-un robot îşi grefa această re v oltă pe un peisaj sau pe
un portret, apelind la semne cartografice, la semne tehnice, imagini ce pro
duceau asupra privitorului un adevărat şoc. Stabilindu-se deocamdată la
peisaj, contemplarea senină şi echilibrul sufletesc, ca şi simp lificarea produsă
de ochiul atent al artistului, duc la apariţia pe pînză a unor imagini de o extremă
luminozitate, realiste pînă la dramatism graţioase pînă la rafinament frizind
chiar hiperrealismul.
Din aceeaşi generaţie, in continue căutări, mai fac parte Viorica Kovacs
( n. 1 939) ale cărei pinze ca şi acuarele, mărturisesc că sensibilitatea delicată
şi vigoarea conceptuală pot fi armonizate intr-o viziune personală, păstrată
la limita dintre figurativ şi nonfigurativ. Ileana Sbîrcea Mureşan ( n. 1 940)
cu o concepţie decorativă puternic vizibilă in lucrările sale crează un ansamblu
structurat de volume cu viziune decorativă ce şi-a găsit fericita expresie
in panourile textile spre care artista se îndreaptă in ultima vreme.
Ultima expoziţie a lui Florin Butnaru ( n. 1 936) a adus în faţa publicului
lucrări purtind pecetea maturităţii stilistice a artistului. Sensibilităţii cro,
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matice ce însoţea de regulă lucrările sale s-a alipit acum construcţia solidă
a peisajului Yăzut ca o arhitectură de corpuri geometrice, cu jocuri de supra
feţe plane, de culori calde şi reci. Florin Butnaru nu este un vizionar, intreaga
sa creaţie potenţindu-se pe realul bine cunoscut dar niciodată epuizat.
Pentru Alexandru Iacubovici (n. 1 94 1) , culoarea, acea putere mirifică
a ei, nu este decit un suport, un pretext, pentru temperamentul tumoltuos
al artistului care vrea să pătrundă in misterul lumii, a tot ce-l înconjoară,
recurgind de multe ori la o viziune suprarealistă.
Dar dacă arta plastică braşoveană poate inscrie in palmaresul ei nume
ca Mattis-Teutsch, Hans E der sau Şt. Mironescu, E. Modâlcă, nu trebuie
să uităm că au existat o serie de artişti pentru care grafica, prin modalită
�ile ei multiple de exprimare constituie principalul mijloc de comunicare
şi exprimare plastică.
Dacă ne gindim la Valeriu Maximilian sau Iose( Kamner, vedem că
artistul emerit Gustav Kollar moştenise o disciplină - acuarela - tradiţio
nală pentru Braşov, practicată cu multă pasiune. Kollar va incerca in acuarelă
ca şi impresioniştii de altfel - să restituie adevărul ei vizual, semnificaţia ei
de percepţie directă, de trăire picturală nemijlocită a realităţii. El rămîne
un colorist preferind in locul formelor pulverizate, lumina filtrată.
In aceeaşi tehnică plină de spontaneitate, de vervă cromatică se dez
văluie şi acuarelele lui Dinu Vasiu (n. 1 914) , lucrări ce merg pe linia observaţiei
realist-spontane, contribuind la răspîndirea unui nou gust estetic. Acuarela
practicată de Dinu Vasiu, adversară a acumulării analitice de amănunte şi
făcută parcă anume pentru a exprima luminozitatea şi vibraţia atmosferică
este mînuită cu pricepere dind compoziţiei farmec şi o tonalitate afectivă
caldă, tradusă intr-un colorit adecvat.
Abordind cu un pronunţat simţ al epicului realitatea sau apropiindu-se
cu lirism discret de gestul mărunt ce relevă ample semnificaţii umane
Eugenia Vătăşan (n. 1 91 1 ) transcrie intr-un registru figurativ realităţi
cotidiene.
Dar evenimen tele realităţii constituie o sursă permanentă şi pentru cei
ce fac grafică publicitară cum este cazul lui Gheorghe Korosi (n. 1914) sau
cei ce fac grafică umoristică cum este cazul lui Constantin Cazacu (n. 1 920) .
O creaţie ce se inspiră din realitate şi ţinteşte tot in ea, dar in sens instructiv,
C. Cazacu dă dovadă de o mare capacitate de sinteză şi transfigurare concisă,
in termeni satirico-umoristici, a unei realităţi evocată in esenţa ei, dar grăi
toare prin ea însăşi.
Cultivind pregnant tradiţia graficii militante, Eugen Vegh (n. 1 908)
demonstrează prin opera sa .,clt arta nu trebuie să aibă decit un singur scop :
acela al educaţiei socialiste, comuniste" . Apărînd ca un mijloc de critică
făcută cu scopul educativ şi moralizator, caricatura şi desenul politic stigma
tizează in cazul artistului de care ne ocupăm - in citeva trăsături de creion
sau cărbune, personalită ţi sau momente ale unor vremi trecute, avind astăzi
caracter de document.
Dedicaţi in intregime acestei discipline - grafica - Helfried Weiss (n.
1 9 1 1 ) şi Harald Meschendorfer (n. 1909) , se numără printre graficienii de
prestigiu. Cu un cimp mai larg de inspiraţie, indiferent de natura graficii
practicate, de tipul ei vizual (in culori sau alb-negru) , acurateţea liniei carachttps://biblioteca-digitala.ro
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terizează personalitatea lui H. Weiss sugerind rind pe rind forţa sau graţia.
Multitudinea materialelor folosite - lemn, linoleum, zinc - ca şi multitudinea
tehnicilor, sint puse in slujba ideii sau temei pe care vrea s-o ilustreze. Operind
p rin simboluri, grafica sa militantă se constituie ca semn al unităţii de gindire
�i convingeri, un univers de semne obiective, la care artistul, ca şi iubitorul
de artă, aderă pe temeiurile unei experienţe de viaţă socială comună şi de
credinţă comună, unanim recunoscute şi acceptate.
Trecind prin mai multe faze în creaţia sa, încercînd diverse tehnici şi
modalităţi de exprimare, de la grafica de timbru, pînă la opart, Harald
Meschendorfer cu înclinaţia sa permanentă spre decorativ şi sintetic, p une
una din cele mai interesante probleme ale artei plastice contemporane, acea
a formelor geometrice gîndite nu numai ca entităţi plastice ci şi ca elemente
ce fac parte dintr-o mulţime. Practicînd uneori compoziţia serială, alteori
lucrări de sine stătătoare, H. Meschendorfer crează o sinteză intre ştiinţă
şi artă, lucrările sale caracterizîndu-se printr-o stilizare elevată din dorinţa
graficianului de a scoate în evidenţă ceea ce este tipic, ceea ce este esenţial.
Cu un caracter puternic decorativ, dar încălzită de un suflu poetic, creaţia
sa, care ne aminteşte de arta cinetică sau de pictura optică, este tot mai
mult apreciată şi asimilată azi în contextul artei ambientale.
Tradiţia grafică în Braşov este continuată de o serie de tineri artişti.
Verona Bucur Bălaş (n. 1 943) readuce în compoziţiile cu flori şi păsări, cu
scene din via ţa ţăranilor, cu obiceiurile lor, tematica satului cu o vădită
înclinaţie spre narativ. Este lumea lucrărilor sale în ulei, ceracolor sau panouri
decorative. Preferinta pentru această tematică stă în dorinţa artistei de
stilizare a elementelor florale, vegetale, animaliere şi in general apropierea
de decorativ este redată prin plasarea volumelor în spaţiu, prin alternarea
de zone ce explorează resursele materialului.
O linie expresivă, intensă, încărcată de sensuri, o găsim in grafica Mar
celei Bozoşan Rădulescu (n. 1942) preocupată de echivalenţele alb-negrului.
Linia cind gravă cînd subţire, urmăreşte cu multă ingeniozitate un joc de
arabescuri, intotdeauna motivat. Măiestria minuirii liniei şi a formei, origi
nalitatea compoziţiei, puterea de observaţie, de creare a atmosferei, fac din
M. Bozoşan Rădulescu o graficiană cu o personalitate artistică bine conturată.
O problematică complexă realizată p rintr-o tehnică tot complexă ...:...
gravura -ii aparţine graficianei Veronica Bodea Tatulea (n. 1 947) . Tehnică
cu tradiţie, gravura este folosită de data aceasta pentru a exprima prin
mijloace tehnice clasice, viziunea unei lumi moderne aşa cum o vede artista.
Există o întrepătrundere in arta sa, intre motivul de inspiraţie contemporan
şi tehnica clasică.
Pe Kollo Margit (n. 1 944) o găsim continuu preocupată de rezolvarea
permanentei tensiuni intre masele de negru şi de alb, graficiana sugerind variaţii
ti efecte in care subiectul devine eroul principal, imaginile transformindu-se
in semne figurative care activează conştiinţa umană.
O dominantă cerebrală p regnantă străbate intreaga creaţie grafică a
Renatei Mildner Miiller (n. 1 940) , fiecare lucrare părînd o rezolvare a unei
probleme de cantitate cromatică, de dinamică a liniilor, de forţă, de per
spectivă.
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Astăzi cind lumea întreagă este dominată de spiritul trepidant al tehnicii,
de mitul maşinii, Levente Csutak (n. 1940) crează intr-o manieră proprie
un mit al omului, omul văzut ca un Icar modern, dominind cu mijloace
proprii noi astre şi constelaţii. D ar atenţia sa nu se îndreaptă numai in această
direcţie, lucrările sale nonfigurative purtind rigoarea intelectuală a geometriei.
Indiferent de tematica abordată, artistul, a ştiut să redea prin delicateţea
celor două nonculori mai multă culoare decit cu pensula.
Alături de pictură şi grafică, sculptura ca şi artele decorative işi are
reprezentanţii ei. Abordind o viziune clasică a portretului, sculptoriţa Mar
garete Depner ( 1 889- 1970) se dovedeşte a fi fost o atentă observatoare
a psihologiei comportamentului uman. Contemporană cu Kollar şi Honigberger,
cu Tarasov şi Mattis-Teutsch, Margarete Depner intregeşte aspectul unei
epoci artistice cu recunoscute contribuţii.
Continuatoare a operei şi avînd aceeaşi viziune, sculptoriţa Margit
Timar Miklos (n. 1 923) crează prin capetele sale de copii ca şi prin lucrările
monumentale realizate, o punte de legătură intre generaţia ce a precedat-o
şi generaţia pe care o reprezintă.
Viziunea decorativă a ceramistului Ştefan Bilciu (n. 1 927) este sesizabilă
şi diferenţiată in lucrările create, urmărind o diminuare a graniţelor tradi
ţionaliste dintre pictură, sculptură, arte decorative, genuri bine şi clar con
turate. Umor, spontaneitate şi invenţie, acestea sint atribu tele lucrărilor
realizate de artist. In materialul plastic al ceramicii artistul imaginează
forme care in momentul arderii capătă autonomia şi atributele generale ale
unui obiect devenit acum semnificativ.
Mergînd pe ideea redării obiectelor in puritatea lor arhitecturală şi
autenticitatea lor, Alexandru Albert (n. ?) este creatorul unor interesante
forme spaţiale ca şi a unor plăci ceramice în care narativul este şi el simpli
ficat la maximum. Expresie ale unei atitudini creative de bună esenţă nativă,
lucrările sale anunţă un artist cu interesante posibilităţi plastice.
Ceramistul Petre Matei (n. 1 936) s-ar putea defini prin tendinţa de
investigaţie în domeniul posibilului. Formele sale se dezvoltă sub influenţa
gîndirii matematice, sub semnul teoriilor combinatorii, plecind de la secţiunea
figurilor geometrice.
Dedicată celor 25 de ani de creaţie plastică braşoveană, antologia făcută
şi-a propus reperele acestui proces de angajare în definirea propriei persona
lităţi a fiecărui artist. Mai mult decît o desfătare estetică, arta trebuie să se
adreseze conştiinţei, este mesajul general uman, pe care artiştii braşoveni
I-au înţeles indiferent de generaţie, de temele abordate sau de tehnicile
uzitate.
Braşovul continuindu-şi tradiţia, a rămas unul din centrele artistice
recunoscute ce contribuie prin propriul aport la conturarea fenomenului
plastic din ţara noastră. Condiţiile sociale ale acestor ani de mari transfor
mări au imprimat artei un suflu de umanitate şi de aprofundare a conţinu
tului, ajutîndu-i să exprime mai pregnant problematica socială şi morală
a omului societăţii noastre.
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3. ArthU!· Leiter

-

,.Odihnă în pădure" lacuan �lă)
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4. Helfried Weiss

-

"Spre vale" (gravură pe lemn)
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G. v'eronica Badea Tatulea

-

"Sin gurătate" (linogravură)

5. Harald Meschendărfer

https://biblioteca-digitala.ro

--

"Spaţiul real" (tehnică mixtă)
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7. Kasţar Te u t sch

-

.,Castelul de apă" (tehnică m i xtă)
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8. Alexandrina Gheţie

-

,.Copaci" (tuş)
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EIN VIERTELJAHRHUNDERT AUS DER BILDENDEN
KUNST IN BRAŞOV (KRONSTADT)
(Zusammenfassung)
Die Arbeit untersucht wie die Umwandlungen in den 25 Jahren seit
der Gri.indung der Filiale des Verbandes der Bildenden Ki.instler aus Bra
şov (Kronstadt) in der Kunst wiedergegeben werden . Er wird auf die
i\.i.instlerische Atmosphăre eingegangen, die vor der Gri.indung des Verban
des cler Bildenden Ki.instler bestand sowie auf den geistigen und schopfe
rischen Beitrag seiner Begri.inder.
Die bildende Kunst aus Braşov (Kronstadt) entwickelte sich auf dem
fruchtbaren Boden, auf dem cler schopferische Geist mehrerer Nationalită
ien :>:usammenwirkte. Sie entfaltet sich mit E'iner besonderen Lebenskraft
und baut auf eine anerkannte Tradition auf. Die Verfasserin weist auf die
beiden siebenbtirgischen Maler Mişu Popp und Constantin Lecca hin, die
mit ihrem Schaffen die Ideale von sozialem Fortschritt und Vereinigung
der rumănischen Lănder in cler Zeit der Revolution von 1 84 8 untersti.itzten
und so den Weg ftir den modernen Realismus eroffneten. Es ist die emp
făngliche ki.instlerische Atmosphăre, in der spăter Mattis-Teutsch di �
avantgardistischen Ideen seiner Ăsthetik entwickeln sollte. Der richtung
weisende Einfluss von Mattis-Teutsch kann im Schaffen derjenigen Ki.inst
ler beobachtet werden, die seine Schi.iler waren und ftir die er ein geistiges
Vorbild darstellte. Die Verfasserin beschreibt dann in chronologischer
Reihenfolge die Ki.instler aus Braşov (Kronstadt) beginnend mit der ălteren
Generation bis zu den jungen Absolventen, wobei sie jeden mit einigen
Sătzen charakterisiert. Es werden die verschiedenen Genres verfolgt, die
von den Ktinstlern aus Braşov (Kronstadt) gepflegt werden. Dabei wird
r,ezeigt, dass neben Malerei und Graphik, Keramik, Bildhauerei und deko
rative Kunst einen wichtigen Platz einnehmen. Dadurch wird Braşov
lKrons ladt) zu einem anerkannten Kunstzentrum, das seinen Beitrag zur
bild _'nden Kunst Rumăniens leistet.
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RELIEF CU DIANA
MINERV A NISTOR

Acest monument, modest ca proporţie şi execuţie, se află în colecţia
Muzeului de istorie din Aiud, unde se păstrează şi alte reliefuri şi valo
roase pietre funerare romane 1.
A fost găsit în satul Jucul de Sus pe un teren arabil 1a. Locul descope
ririi ar putea fi partea de hotar numită Budulăul Mic (Ţigla) la 3 km sud
de satul Juc unde s-au mai găsit materiale romane : resturi de zidărie,
ţigle, olane etc. 2.
Relieful a fost descris sumar, acum 30 de ani, de Silvia Ferri 3.
Este lucrat din piatră de conglomerat nisipos fragil - nu din marmoră
cum notează Ferri - avînd înălţimea de 0,42, lăţimea de 0,29 m iar grosimea
de 0 , 1 0 .
Sculptura prezintă p e fundalul unei nişe în formă d e aedicula, rotun
jită la marginea superioară, o divinitate feminină văzută din faţă, stînd
in picioare pe un postament. Braţele şi picioarele sînt scurte, în schimb
corpul şi mai ales capul domină membrele prin volum, creînd impresia
de disproporţie şi asimetrie. Părul buclat este strîns într-un mic coc deasupra
frunţii. Faţa mare cu ochii inexpresivi, nasul proeminent şi fruntea înaltă
dau o expresie severă, aproape bărbătească ; sprîncenele şi buzele în schimb,
sînt destul de fin conturate. Gîtul este prea subţire faţă de acest cap ma
siv, iar corpul, un corp nedezvoltat de fată tînără contrastează cu expresia
matură a feţei. Braţele şi mîinile care trebuie să execute mişcări diferen
ţiale 1-au pus pe autorul sculpturii în faţa unei probleme greu de rezolvat
pentru el. De aceea mîna stîngă, care ţine un arc, este mare, cu degetele
groase, pe cînd dreapta care parcă scoate o săgeată dintr-o tolbă, agăţată
la spate, e mică ca de copil iar braţul, îndoit din cot, este mult prea scurt.
La prima privire ne dăm seama că relieful reprezintă pe zeiţa Diana
în obişnuitul costum de vînătoare.
Veşmîntul de un croi cît se poate de simplu îmbracă sobru corpul
zeiţei. Este obişnuita tunică scurtă pînă la genunchi şi îndoită încît for
mează un fel de volan foarte puţin ondulat la jumătatea coapselor (chito
nul de tip doric) . Mînecile scurtate acoperă doar umerii. Cîteva cute abia
schiţate ale fustei aduc puţină viaţă în simplitatea austeră a veşmîntului.
1

Minerva H. Nistor, un tip rar de medalion roman funerar, în Acta Musei
Apulensis, I I I . Ed. Acad. R.P.R. 1961, p. 276.
tG Infonnaţie mmuscrisă a lui Ştefan Teglas care 1-a văzut în anul 1890 în
colecţia Bethlen din Aiud.
2 Informaţie în scris de la I. I. Russu.
3 Silvio Ferri, Arte romanae sul Danubio, Milano, 1933, p. 348 şi fig. 465.
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Cizmele, ajungînd aproape pînă la mijlocul pulpelor, sînt şi ele simple şi
neornamentate. Singura piesă vestimentară neaşteptat de bogată este eşarfa
sau capetele mantalei (acest amănunt nu se poate distinge clar) cu care
este încinsă zeiţa peste mijloc. Formînd două încolăciri groase în faţă,
eşada este petrecută peste braţul stîng cu capătul atîrnînd în spate, iar
capătul drept flutură liber în falduri bogate pe lîngă corpul static al zeiţei.
Vom mai reveni la acest amănunt interesant, remarcat şi de Silvia Ferri ".
Relieful nostru este o reprezentare plastică a scenei de vînătoare in
care nu lipsesc simbolurile obişnuite ale Dianei : arcul şi tolba cu săgeţi.
Pe cînd tolba este abia schiţată, arcul este executat admirabil cu curburi
elegante şi coarda perfect vizibilă.
Zeiţa este înfăţişată într-un peisaj simbolic cu vegetaţia stilizată şi
figuraţii zoomorfe. In colţul drept de sus se distinge o viţă de vie cu trei
frunze şi un ciorchine iar în colţul opus, jos, vedem un mic copac şi în
faţa copacului un iepure fugind spre dreapta. Nu lipseşte nici obişnuitul
însoţitor al Dianei, cîinele de vînătoare care se ridică în două labe pe lîngă
piciorul stîng al zeiţei. Descoperim în autorul lucrării un înzestrat sculptor
animalier deoarece la ambele animale detaliile anatomice sînt redate cu
multă fidelitate. Şi aici remarcăm însă disproporţia care se manifestă în
toată lucrarea. Cîinele, care, după structura corpului, pare a fi un ogar,
este mult prea mic în comparaţie cu iepurele. Motivele figurative din nişă
dispuse cu iscusinţă, constituie ansambluri decorative de multă delicateţe.
Este de remarcat că imaginea zeiţei nu apare schematizată şi integrată în
complexul ornamental, ci o găsim prezentată independent şi reliefată mai
puternic decît restul.
Relieful, dealtfel în stare de păstrare destul de bună, este mutilat de
două perforaţii, una la bază şi una în partea de sus, evident aplicate mai
tîrziu, probabil de posesorul lui pentru a putea fi expus într-un sanctuar
al Dianei.
Diana, o străveche divinitate italică a suferit încă de timpuriu in
fluenţe străine. Altheim susţine că o zeitate pregrecească, de origine orien
tală (Asia Mică) ar fi stat la baza cultului Dianei, care apare încă în
sec. VII î .e.n. în forma ei arhaică ca "stăpîna animalelor" "
·
Cultului Dianei i s-a suprapus pînă la o totală contopire cultul zeiţei
Artemis, datorită influenţei crescînde a culturii şi artei greceşti asupra
romanilor 6.
Cultul zeiţei Artemis a absorbit multe culte locale suferind la rîndul
său modificări prin influenţa acestor culte. De aici diversitatea tradiţiilor
cultice ca şi a epitetelor date zeiţei în funcţie de localitatea sau regiunea
unde se practica cultul respectiv 7.
Divinitate complexă, Artemis prezintă nenumărate aspecte, uneori
contradictorii. ca acela de fecioară intangibilă şi de divinitate a fertilităţii,
4 Ferri dă ca analogie un reLief de mannură provenind din Lon pe Dunăre care
reprezintă pe Artemis fugind, ibidem 348-349.
5 Franz Altheim, Romische Religionsgeschichte, I. p. 94-95, Ba.den-Baden, 1951.
6 Daremberg--8a.glio, Dictionnaire des Antiquites grecques et romaines (abre
viat DA) Paris, 1892, Il, 1, p. 130, 154.
7 Ibidem, p. 132-135.
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de zeiţa lunii luminoase şi a nopţii, de zeiţa vînătorii şi de ocrotitoare a
animalelor, de divinitate a munţilor, pădurilor şi a apelor dar şi de pro
tectoare a oraşelor, de zeiţă a războiului, crudă şi răzbunătoare dar şi
tămăduitoare, de ocrotire a fetelor tinere şi a logodnicelor dar şi a femeilor
măritate şi a copiilor nou născuţi, de divinitate a naşteri i şi a morţii s.
Aceste contradicţii se explică parţial prin trecerea ideii religioase de
la un stadiu primitiv la unul mai elevat 9, parţial prin asocierea Artemisei
cu Apollo ale cărui contribuţii au trecut şi asupra ei şi parţial prin contopi
rea ei cu alte divinităţi, mai mult sau mai puţin asemănătoare, de ex . cu
Hecate, o zeitate a lunii, a nopţii, cu caracter funebru. Asimilindu-se cu
divinităţi din regiuni îndepărtate, din Tracia, Scythia, Chersones. Artemis
10 .
a primit cite ceva din caracterul lor primitiv şi barbar
Cultul zeiţei Artemis bucurîndu-se de mare prestigiu in antichitate
:1 pă-truns sau, mai bine zis, s-a reintors în Orient 11 (Asia Mică, Persia,
I3abylonia) creind diverse culte semi-elenice. semiorientale 12. Insă asimi
larea s-a făcut aici numai parţial, uneori numai prin preluarea numelui
grecesc, esenţa divinităţii rămînînd cea orientală. Altfel în Italia. Aici deşi cu numele schimbat - asimilarea era integrală încît cu greu se mai
pot distinge caracterele divinităţii primitive italice. Diana arhaică pare
să fi fost însă o zeitate a munţilor şi pădurilor şi să fi primit atribuţia
de zeiţă a lunii numai după contopirea ei cu Artemis 13. Două sanctuare
străvech i ale Dianei au existat în Italia, de unde cultul ei s-a răspîndit
in restul ţării, amîndouă situate în regiuni împădurite; cel de la Aricia
din muntii Albani şi cel de pe muntele Tifata în apropiere de Capua.
Diana Tifatina era venerată ca zeiţa vînătorii şi ocrotirea animalelor 14.
Diana Aricina (numită şi Nemorensis după lacul cu acelaşi nume din
apropierea sanctuarului) pare să fi avut iniţial un cult sîngeros, barbar, de
aceea Strabo o asemuieşte cu Artemis Tauropolos 15. Ea era protectoarea
naşterii şi a vieţii femeilor şi i se dădea şi numele de Lucina 16 (Lucitoare)
8 Ibidem,
1338-1354.

p.

132-135,

140-149 ;

şi

Paulya

(RE)

Stuttg•art,

1 865,

Il.

1,

col.

9 W. H. Roscher, Ausfiihrliches Lexikon der griechischen und romischen My
thologie, Leipzig, 1 884-86, 1, 1 , p. 558 şi urm.
1° Din contopir-ea ei cu o divinitate din Cherasones căreia i se aduceau jertfe
omeneşti a rezultat Artemis Tauropolos, al cărei cult, introdus la Atena, păstra, deşi
atenuat, unele elemente de cruzime, cf. DA, II, 1, p. 135-137.
1 1 Atribuţii caracteristice Artemidei greceşti, sînt împrumutate de la divinităţi
orientale, bineînţeles cu mult înainte de a suferi, ele la rîndul lor, influenţele cultului
r,reces:, d. DA, II, 1, p. 149.
1 2 De
exemplu, cultud vestitei Artemis-Diana de la Efes, iniţial un cult orgiastic,
asimilat mai tîrziu parţial cultului grecesc şi care s-a răspîndit mai ales prin negus
tori în întregul bazin meditei"aale
l an, pînă la Marsilia. Este cunoscută imaginea cultică
a zeiţei cu partea inferioară a co:r;pului in formă de coloană iar cea superioară aco
perită cu mulţi sîni, cf. DA, Il, 1, p. 149-152.
13 Ibidem, p. 154.
teracotă o vedem pe Diana călare cu arcul în mină (ibidem fig. 2395) iar- pe o frescă
păstrată tot în muzeul din Capua e înfăţişată în oostwn de vînătoare, ibidem, p. 155 ;
1�

Au fost găsite monede ale OMŞului Ca.pua cu capul Dianei. Pe antefixe de

şi REV, 1, Stuttgart, 1903, col. 326-327.
15 DA, II, 1, p. 154 cu nota 597.
16

Multe descoperiri făcute la Nemi (d.a.ruri votive, capete de femei, insoripţii,
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ceea ce o apropie de Luna. Sub influenţa grecească a primit şi atribuţia
de zeiţa vînătorii . In strînsă legătură cu cultul de la Aricia era cultul
Dianei la Roma. Diana in Aventino era protectoarea oraşului avînd şi un
caracter politic. Sărbătoarea ei principală ca şi aceea a Dianei Aricina se
ţinea la idele ( 1 3) lui Augustus şi era numită şi sărbătoarea sclavilor 1 7
deoarece Diana se bucura de mare prestigiu în lumea sclavilor, şi liberţilor.
Contopirea Dianei cu Artemis care s-a înfăptuit în decursul timpului
în toată Italia a fost consacrată şi oficial prin serbarea seculară a lui
Augustus cind Diana alături de fratele ei Apollo a fost . primită printre
zeii capitolini 18.
In literatura latină asimilarea Dianei cu Artemis n-a întîmpinat nici
o greutate. Poeţii latini o proslăveau pe Diana ca fiica lui Jupiter şi a
Latenei atribuindu-i faptele şi caracteristicile zeiţei Artemis. Tot astfel şi
arta plastică a preluat tipurile de reprezentare greceşti ale zeiţei 19.
Tipurile arhaice ale Artemisei (pe vase, monede etc.) sînt multe şi
variate în funcţie de cultul pe care îl reprezentau (Artemis cu diferite
animale sălbatice, lei, pantere, dragoni, Artemis cu o floare în mînă, Arte
mis călare sau trasă într-un car şi altele). Arta elenistică, prin marii săi
reprezentanţi, a creat însă cîteva prototipuri dintre care cel mai răspîndit
şi cel mai îndrăgit de artişti era, fără îndoială, acela al zeiţei vînătorii
Artemis Agroterra, îmbrăcată în tunica scurtă cu andromede în
picioare, in plină mişcare, cu arcul în mînă, cu tolba cu săgeţi, un cîine
sau o ciută lîngă ea 20. Această imagine a zeiţei a fost desigur inspirată de
miturile frumoase care s-au ţesut în jurul ei, al fecioarei neînfricate, C'lre
aleargă peste culmi şi prin păduri in căutarea vinatului, însoţită de cîinii
ei fideli. Credem că scena de vînătoare avea pentru artiştii plastici un far
mec deosebit tocmai prin diversitatea mişcărilor, prin expresia mîndră,
severă şi tinerească a feţei, prin graţia corpului puternic dar feciorelnic,
apoi prin elementele accesorii ca animalele şi atributele. Expresia ideală
:;:i-a găsit toate aceste componente în frumoasa statuie, păstrată la Luvru
pe care o cunoaştem sub numele de .. Diana de la Versailles".
Reprezentările elenistice ale zeitei au fost reluate şi reproduse fără
:'llte modificări - d?cît cele condiţionate de iscusinţa artistului - de
rcmani 2 1 şi prin intermediul lor răspîndite pînă în cele mai îndepărtate
colţuri ale imperiului.
Şi în Dacia a pătruns cultul Dianei. Pe teritoriul provinciei au fost
gi'isite întîmplător - c:1 în cazul reliefului nostru - sau cu ocazia săpă
turilor monumente sculpturale şi epigrafice care dovedesc practicarea eulreliefuri printre care unul reprezintă o naştere) stau mărturie pentru răspîndirea
acestui cult, cf. L. Preller. Rămische Mythologie, 2. Aufl. Berlin, 1865, p. 281.
li

ar fi primit libertatea in acea zi, cf. DA, II, 1, p. 156.
tB

t9
20
21

După legendă Servius Tullius, fondatorul templului, el însuşi sclav de origine,

Eveniment cintat de Horaţiu in "Carmen saeculare" , 1-4, 70-73, 75-76.
DA, II, 1, p. 156-157.

RE, II, 1 , col. 14 12-1431.
DA, II, 1 , p. 157.
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tului zeiţei 22• ·Jones 23 ne prezintă aproximativ 25 de inscripţii dedicate
Dianei, fără epitet, iar altele cu epitete ca Augusta, Regina Sancta, Poten
tissima etc. O găsim şi în asociaţii cu alte divinităţi ceea ce ne ajută să
deducem atribuţia zeiţei la care face apel dedicantul. Inscripţia de la Apu
lum 2" unde Diana apare împreună cu Aesculap, Apollo şi Hygia este
<:tdresată. fără îndoială, zeiţei tămăduitoare, iar în legătură cu Silvester
sau SilYanus Silvester 25 se face apel la divinitatea pădurilor şi ogoarelor.
După moda timpului Diana se găseşte şi în asociaţii sincretiste cu zei
orientali ca în inscripţia de pe un altar, tot de la Apulum. unde apare îm
preună cu Serapis, Iris şi alte divinităţi 26 .
Problema religiilor în Dacia romană a strînit de mult interesul cerce
tătorilor. Varietatea zeităţilor venerate aici nu o întîlnim în alte provincii.
Afluxul străinilor, al militarilor, sclavilor. coloniştilor, negustorilor care
'.reneau în număr mare în noua provincie aducînd cu ei credinţele şi zeii
lor de acasă, etxplică acest fenomen 27. Intilnirea panteonului greco-roman
cu cel oriental împreună cu influenţele din vestul imperiului şi din sudul
Dunării. oglindesc exact poziţia acestei provincii în calea drumurilor
comerciale între est, vest şi sud pe unde pătrundeau în mod firesc şi in
fluenţele culturale, artistice şi religioase.
In diversitatea cultelor practicate in Dacia surprinde la prima vedere,
lipsa divinităţilor autohtone deşi credinţele religioase ale geto-dacilor erau
considerate chiar şi de antici ca fiind originale şi deosebite de ale altor
popoare 28. Explicaţia pentru dispariţia a parentă a zeităţilor autohtone
trebuie căutată în "Interpretatio romana". Dacii, învinşi şi romanizaţi, îşi
exprimă sentimentele religioase servindu-se de formele de reprezentare
greco-romane preluind totodată şi numele greceşti sau latine ale divini
tăţilor 29.
Specialiştii în materie atribuie unele particularităţi pe care le pre
zintă în Dacia, divinităţi ca Hercules, Liber, Libera, Diana, Silvanus, toc
mai faptului că ar putea fi divinităţi autohtone ascunse sub haina ro
mană 3�. Ceea ce complică însă foarte mult studiul acestor fenomene este
lipsa de uniformitate în interpretare ; aceeaşi divinitate autohtonă nu
apare întotdeauna sub acelaşi chip roman ci poatae oscila între mai multe
datorită tendinţelor sincretiste ce se fac tot mai simţite în imperiul roman

22 Fap
tul că acESte monumente-altare, statuete, plăci votive provin din diferite
localităţi ca Sarm.izegetusa, Apulum Ampelum, Orşova etc. şi sînt dedicate zeiţei de
către oamend din diferite categorii sociale dovedeşte cu prisosinţă răspîndirea

cultului.
23

cations" , IX, Berkeley ; 1929,

Leslie Webber Jones, The Cults of Dacia, în .,University of California Publinr. 8, p. 260-261.
2 4 CIL, III, 968.
25 Rev. Axch. Paris, 1913, 54 şi CIL, III, 1 154.
26 CIL, III, 7771.
2 7 C. Daiooviciu, E. Condurachi, 1. Nestor, Gh. Ştefan, Istoria României, Bucureşti, 1960, I. p. 438.
28 1 . 1. Russu , Religia geto-dacilor, în " AISC " , V, Cluj, 1944-48, p. 61.
29 C. Daicoviciu, L a Transylvanie dans l'antiquite, BUC!IIl"est, 1945, p. 155.
30 Ibidem, p. 153, nota 3; şi A. Bodor, Der Liber- und Libera-Kult, în "Dacia"
N.S., VII, Buk.aa'est, 1963, p. 239.
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în sec. II-III. Astfel marea divinitate traco-dacică, Bendis, se ascunde
uneori sub chipul zeiţei Libera, alteori sub cel al Dianei sau al Hecatei 31.
Bandis, înrudită cu Artemis în ce priveşte atribuţiile ei, a fost identi
ficată cu aceasta deja de antici (Hesychios) avînd afinităţi şi cu Hecate
şi Persephone. Cultul ei a avut o mare răspîndire nu numai în Tracia unde
femeile o venerau jertfindu-i snopi de grîu ci şi în Macedonia şi în Grecia.
in Atena cultul ei a fost introdus din motive politice pe timpul lui Pericles
şi, deşi criticat şi satirizat, s-a stabilit acolo destul de temeinic. Epitetul dat
zeiţei de antici (Kratines) - se referea poate la faptul că era înarmată cu
două lanci 32.
Picard 33 o identifică pe Bendis într-o reprezentare arhaică (sec. VIII
î . e.n.) unde zeiţa poartă o armă ciudată cu două vîrfuri, poate o reminis
cenţă a celor două lăncii sau o armă specific tracică, apoi pe o monedă din
oraşul Abdera 34 (sfîrşitul sec. V î .e.n.) care reprezintă o divinitate în poziţie
frontală, ieratică, cu tunică scurtă, cu o ramură în mînă de care îşi apropie
botul o ciută. Picard crede că această monedă a fost modelul pentru multe
din reliefurile tăiate în stînca de la Philippes în Macedonia (oraş nu prea
îndepărtat de Abdera) unde se practica un cult sîngeros şi orgiastic al
zeiţei. Deşi incripţiile găsite acolo sînt toate dedicate Dianei, cercetătorii
P. Collart 35 şi Picard însuşi, care au studiat - independent fiecare - un
mare număr din aceste monumente, au ajuns la concluzia că este vorba de
zeiţa tracă Bendis asimilată - pe vremea cînd era venerată în acel sanc
tuar (sec. I e.n.) - complet cu Artemis-Diana. Pe cele mai multe din aceste
reliefuri rupestre Bendis-Diana este îmbrăcată în traditionalul costum
de vînătoare, este însoţită de animale şi înarmată uneori cu o lance (una
singură) alteori cu arcul. Pe unele reliefuri ţine în mînă o ramură ceea ce o apropie de imaginea de pe moneda sus-amintită. Un relief o arată
pe zeiţă în plină fugă cu capetele eşarfei, rulate în jurul mijlocului, flutu
rind în vînt 36, ceea ce aduce puţin cu reprezentarea noastră.
Dacă sugerăm posibilitatea că şi sub imaginea tradiţională a Dianei
de pe relieful nostru s-ar putea ascunde divinitatea tracofrigiană Bendis
nu ne putem baza pe dovezi precise ci, cel mult, pe raţionamente de ordin
general. I<'aptu] că o zeitate feminină - Artemis Diana Bendis - era
venerată şi în Dacia preromană este dovedit prin descoperirile de la Pia
tra Roşie :n şi Grădiştea Muncelului 38, prima fiind o mască de bronz cu
mai atunci cînd Libera apare singură, fără Liber, poate fi pusă in legătu�ă cu Diana
He:ate, resp. cu Bendis.

31 A. Bodor, op. cit., p. 239 emite o teorie interesantă cu privire la Libera. Nu

32

RE, III, 1 , Stuttga.rt, 1897, col. 269-2 7 1 .
Charles Picard, Sur l'iconographie d e Bendis,
(Izvestija Kniga XVI) " , Sofia, 1 950, p. 25, şi figura 1 .
34 Ibidem, fig. 2 .
3J

în

"Sbornik Gavril Kacarov

35 P. Collart, Philippes, Ville de Macedoine, depuis ses origines jusqu'a la fin
de l'epoque romain, Paris, 1937, p. 431.
36

Char1es Picaro, op. cit., fig. 3 şi 4.

�7 C. Daicoviciu, Cetatea dacică de la Piatra Roşie, Bucureşti, 19 5 4 , p. 1 1 7 şi

Şantierul arheologic Grădiştea Muncelului, în "Materiale", V, Bucureşti, 1959,

fig. 37-38.
38

p. 397.
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<malogii în cultura Latene, a doua un medalion de lut ars cu chipul Dianei,
im itaţie a unei monede romane. La acestea mai putem adăuga un cap
nl Artemisei de factură elenistică, descoperită la Costeşti şi un relief pc
tC'<'<ca unui pumnal găsit la Popeşti an. Apoi "interpretatio romana" a unor
divinităţ.i autohtone este un fenomen cunoscut în intreaga antichitate şi
în alte pro vincii ale imperiului.
Opera însăşi nu ne ajută prea mult în presupunerea noastră. Expre
sia severă a feţei - deşi s-ar potrivi cu caracterul totodată sălbatic şi
funebru al zeiţei Bendis - se potriveşte tot atit de bine cu Artemis
Diana în atribuţia ei de zeiţă a războiului sau se datoreşte pur şi simplu
neîndemînării sculptorului . Cît despre îmbrăcăminte şi atribute am văzut
că aparţin atît Dianei romane cit şi lui Bendis după contopirea ei cu
Artemis-Diana (Philippes). In alte reprezentări Bendis poartă un cos
tum care s� deosebeşte de cel tradiţional al Dianei prin boneta frigiană
':'i prin nebrida "0. Cîinele o însoţeşte atit pe Bendis cî t şi pe Diana, iar in ce
priveşte iepurele am putea să ne gîndim mai degrabă la o influenţă celtică,
deoa rece iepurele, simbol al fertilităţii, era animal sfînt la celţi 41.
Poate cC: J.lte descoperiri sau cercetări mai amănunţite vor aduce argu
n:.ente noi în favearea sau în defavoarea presupunerii noastre că sub ima
ginea Dianei de la Aiud s-ar putea ascunde o divinitate autohtonă, probabil
I3endis.
Problema este interesantă şi merită să fie adincită, dar numai un
studiu amplu al întregului material privitor la monumentele religioase din
Dacia o va putea elucida.
Cu privire la închinătorul anonim al monumentului nostru trebuie
să ne mulţumim tot numai cu presupuneri. In orice caz era o persoană cu
mijloace materiale reduse şi de condiţie socială modestă. Un personaj de
\'ază dispupînd totodată de bani ar fi comandat o lucrare valoroasă de im
port cum e statuia găsită tot pe teritoriul nostru, numită "Diana de la
Sarmizegetusa" care reprezintă pe zeiţă probabil în calitatea ei de Victrix,
c: dică ca pe o divinitate din panteonul ofi.cial 42. M onumentul nostru însă
nu are caracter oficial, ci popular şi rustic. Diana ca protectoare a pădu
rilor şi ogoarelor avea mulţi adepţi în mediul rural 43• De aceea este foarte
probabil că relieful a fost dedicat zeiţei de un proprietar rural, poate un
veteran împroprietărit pe pămîntul Daciei. Unele elemente figurative ne
întăresc in această ipoteză. Viţa de vie pe care o găsim în iconografia lui
Liber-Libera, zei ai recoltelor şi în special al viilor, care adesea sînt repre
zentati înconjuraţi de frunze de viţă şi ciorchini, ne face să credem că
inchinătorul se adresa în primul rînd ocrotitoarei recoltelor. Acelaşi sens
o

39

Istoria României, I, p. 335.
Salomon Reinach, Repertoire de la Statuatre greque et romaine, Paris, 1897,
II, p. 325, fig. 3; 1904, III, p. 255, fig. 5.
4o

fuxt am Main, 1 9 1 7 , p. 9 il cibează pe Caesa<r şi pe Dio Cassius pentlru mustrarea
acestui fapt.

4 1 E. Kriiger in artioohlll. său : Diana Arduinna in "Germania" , I, Jahr-g. Frank

Bucureşti, 1960, p. 138 şi fig. 1-3.
"3 D. Tudor, Istoria scl.a.va;ului în Dacia romană, Bu�ureş.ti, 1957, p. 233.

42 H. Darlcoviciu, Diana de la Sarmizegetusa, in "Orn.agiul lui C. Da.icovidu",
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poate avea şi iepurele ca simbol al fertilităţii. In fine să nu uităm că
Diana era şi divinitate războinică, considerată totodată protectoarea solda
ţi lor care îi apăra de pericolele războiului.
In ce priveşte datarea monumentului credem că nu greşim dacă îl
datfim la sfîrşitul secolului II, pragul sec. III . Atunci Dacia trecea printr-o
perioadă de înflorire atît economică cît şi artistică 44.
Atelierele de pietrari aşezate în oraşe şi centrele rurale mai impor
� ante executau tot felul de comenzi, monumente funerare, plăci votive,
altare. statui şi reliefuri după cum se poate vedea din descoperirile făcute
pe teritoriul provinciei. Pietrarii se serveau de albume de modele sau de
imagini de pe monede 45. Dar modelele clasice se transformau în atelierele
provinciale în opere rustice, uneori chiar grosolan primitive.
Relieful nostru este fără îndoială o lucrare de factură provincială
ieşită dintr-unul din atelierele locale din Dacia. Unde se găsea acest atelier
nu putem şti.
Sculptorul anonim al reliefului s-a servit de un model arhicunoscut
în antichitate. Unele elemente de îmbrăcăminte. de simboluri şi gesturi le
regăsim mereu în reprezentările zeiţei. Anticii nu căutau originalitatea
in artă. Unele modele de artă clasică elenistică trecind prin filiera artei
elenis1 ice tirzii sînt copiate apoi de romani şi reproduse în albumele de
modele devenind bun comun al tuturor locuitorilor de pe teritoriul impe
riului. Astfel în reprezentările Dianei - cum le găsim reproduse in Reper
toriul lui Reinach - gestul spre tolba cu săgeţi 46 (executat de cele mai
;nulte ori de mîna dreaptă), arcul in mîna stîngă 47, cîinele lîngă piciorul
zeiţei r.s eventu.J l şi alte animale, se repetă mereu - uneori cu mici modifi
cări - ducînd de la operele clasice elenistice la cele mai rudimentare
reprezentări ale artei provinciale.
Sculptorul reliefului nostru imită şi el cu multă fidelitate îmbrăcă
mintea tradiţională, gesturile şi simbolurile, omite însă să redea mişcarea
şi avîntul caracteristic pentru zeiţa vînătorii. Un singur detaliu, anume
eşarfa care flutură, pare a fi o reminiscenţă a reprezentărilor zeiţei in
mişcare.
Credem că există mai multe posibilităţi de interpretare a acestui
element. Sau autorul reliefului a avut în faţă un model al Dianei in miş
care şi a omis din motive tehnice (eventual din lipsă de spaţiu) să înfăţi
şeze corpul în mişcare mulţumindu-se să evoce avintul în fugă - sim
bolic - prin fluturarea eşarfei, sau a combinat două modele, unul static
iar celălalt în mişcare, luind din fiecare ce i-a plăcut mai mult. A treia
posibilitate care ni s epare cea mai acceptabilă, este intilnirea unor
mfluenţe stilistice opuse, atît din punct de vedere geografic cît şi din cel
44

45 C. Daicoviciu, La Transylvanie dans l'antiquit�, p. 146.
Istoria României, 1 , p. 453.

46 Salomon Reinach, op. cit., Paris, 1906, 1, p. 143, pl. 284; p. 298, pl. 562 (mij
loc) ; p. 299, pl. 562 B (1209 D) ; IP · 303, pl. 566 (1246 A) şi altele.
"7 Ibidem, p. 304, pl. 567 ; IP · 305, -pl. 569 (1212 şi 1213) ; pl. 570 ; etc.
48

Ibidem, p. 304, pl. 567 (1208 B) ; p. 305, pl. 570; p. 307,
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<l rtistic. La ipoteza unei astfel de intilniri ne duc şi alte particularităţi ale
lucrării. de ex. diferenţa intre execuţia personaj ului pe de o parte şi a
elementelor accesorii pe de altă parte.
-- Schober care a studiat arta provincial-romană in sec. I-III e.n., cu
pn•cildere arta din provinciile Gallia, Germania, Britannia, Noricum şi
numai tangenţial aceea din Dalmaţia, Dacia şi Pannonia a ajuns la con
cluzia că formele stilului clasic roman sint supuse in arta provincială unei
simplificări mai mult sau mai puţin pronunţate, care se manifestă în primul
rînd prin tr-un regres al elementului spaţial şi plastic în favoarea supra
feţelor plane şi a contururilor lineare. Deoarece acest fenomen apare mai
puternic in faza timpurie a ocupării provinciei respective autorul crede că
trebu ie pus in legătură nu atit cu neîndemînarea pietrarilor băştinaşi ci
mai ales cu concepţia şi deprinderea lor artistică care îşi au rădăcinile dupft părerea autorului - in arta celtică din perioada Latene "9•
La relieful nostru putem constata o tendinţă spre dispariţia plasti
ci t ăţii numai la elementele accesorii de pe fundal (cîinele, iepurele etc.)
care sint abia scoase în relief, putem observa o tendinţă spre simplificare
l a corpul şi veşmîntul personajului, pe cînd faţa şi eşarfa păstrează plas
' ici ta tea unei opere clasice.
Credem că şi poziţia frontală, statică, rigidă este tipică pentru arta
provincială. O statuetă găsită la Trier reprezintă pe Diana în această pozi
ţie. Este vorba de o divinitate autohtonă galică (Arduinna) asimilată Dia
r H:> i romane .;o_ Această operă prezintă multe analogii cu relieful nostru.
Desigur, unele detalii ale veşmintului se deosebesc. Ca expresie a unei
traditii locale Diana Arduinna poartă partea superioară a tunicii adunată
ta mij locul pieptului printr-o agrafă lăsînd astfel sînii dezgoliţi. In locul
eşarfei ii flutură la spate o manta umflată de vint. Dar nu lipseşte arcul,
nici gestul caracteristic al mîinii stîngi spre tolbă; este prezent şi cîinele
de vînătoare, adică toate elementele tradiţionale . Ca adaos provincial galic
t rebuie privit iepurele care şade lîngă piciorul drept al zeiţei, rozînd un
măr. Iepurele este aici evident un însoţitor al Dianei pe cînd pe relieful
n ostru poate avea şi numai rolul unui vinat oarecare.
Alte statuete şi reliefuri din regiunile situate intre Gallia şi Germania
sînt. cu mici modificări, replici ale Dianei Arduinna. Relieful de la Ober
betshendorf (Alsacia) 51 deşi inferior ca execuţie, reliefului de la Aiud, are
�i el multe asemănări cu acesta, abstracţie făcînd de detaliul vestimentar
:�.mintit mai sus. Iată de ce am ţinut să atragem atenţia asupra posibilităţii
unor influenţe din provinciile apusene ale imperiului.
Alte analogii mai apropiate n-am putut găsi. In Repertoriul lui Rei
nach care prezintă o sumedenie de statui ale Artemis-Dianei (reliefuri sint
puţi ne) există - după cum am văzut mai sus - analogii parţiale, unele
'•9 Arnold Schober, Zur Entstehung
und Bedeutung der provinzialromischen
Kunst, în "Jahreshefte des Osterr. ATchiiol. Insbituts", Bd. XXVI, Wien, 1930, p. 9
şi urm.

50 E. Kri.igeT, op. cit., p. 4 şi urm. Autorul crede ,că şi Diana Abnoda sau dea
Abnoda din Pădurea Neagră este o formă locală a aceleiaşi divinităţi galice.
51 Ibidem, fig. 6 ; ve2li şi F. Koepp , Die Weihedenkmciler in ,.Germania Romana",
Bamberg, 1928, IV, tab. XXVI, 3.
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privind elemente de îmbrăcăminte 52, simboluri etc., altele felul execuţiei.
Din această din urmă categorie face parte o Diana de la Carnuntum, de
factură provincială cu înfăţişarea rustică 5:!_
Ceea ce ni se pare caracteristic la monumentele provincia'e este
accentul ce se pune pe esenţial, o tendinţă care se poate urmări şi î n
opera noastră. Sculptorul n u urmăreşte redarea frumuseţii fizice, nici mă
car a proporţiilor corpului omenesc sau a proporţionalităţii între diferitele
elemente ale lucrării, este însă foarte atent să redea esenţialul şi carac
teristicul. Astfel a ştiut să imprime feţei personajului expresia de dem
nit ate şi autoritate ca spectatorul să-şi dea seama de la prima privire că
ar2 în faţa s< o divinitate. Remarcabilă este şi grija cu care a sculptat
arcul şi celelalte accesorii ca să se poată recunoaşte imediat pe cine repre7intă imaginea.
In concluzie putem spune că monumentul de la Aiud deşi departe de
o execuţie artistică desăvîrşită nu este totuşi lipsit de originalitate, căldură
şi farmec. Redarea în forme simple, cu mijloace şi procedee tehnice modeste
a unor tradiţii religioase seculare, problemele de interpretare a cultului
Dianei provinciale, influenţele artistice ce se fac simţite, toate acestea ne
fac să privim cu mult interes modesta operă a unui modest pietrar din
provincia Dacia.

52 D. Tudor, Oraşe, tîrguri şi sate în Dacia romană, Bucureşti, 1968, fig. 7 ;
I. AndrJţoiu, O statuetă a zeiţei Diana, Sargetia VIII 1970, p. 93, fig. 1, 2 ; Constantin
Emil Nemeş, Diana de la Ostrov, Acta Musei Na.pocensis XI, 1974, p. 84.
Pop
53 Cf. M. M.aorea, "Culte le germanice in Dacia" , in "AISC" , Cliuj, 1944--48,
p. 219 şi urm. Sa.lomon Reinacb, op. cit., II, p. 314, fig. 6.
-
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RELIEF MIT DIANA
- Zusammenfassung Das in seinen Ausmassen und in seiner Durchfilhrung bescheidene Denkmal
befindet sich im Geschichtemuseum von Aiud (Strassburg am Mieresch). Entdeckt
wurde es im Dorfe Jucul de Sus, Kreis Cluj (Klausenburg). Es besteht aus einem
sandhaltigen leicht brokelnden Konglomerat ; seine Hohe betrligt 0,42, seine Breite
0,29 und seine Dicke 0 , 1 0 Meter.
Die Skulptur ist in einer sich im Freien befindenden Adikula untergebracht
und stellt eine dem Beschauer frontal zugewandte Gottin dar, d i e aufrecht auf eine:n
Sockel steht. Ihrer Haltung und Bekleidung nach zu schliessen, verkorpert das Relief
die Gottin Diana.
Die Arbeit verbildlicht auf anschauliche Weise eine Jagdszene, in welcher d i e
filr d i e Gottin Diana kennzeichnenden Symbole, namlich Bogen m i t Kocher und
Pfeilen, nicht fehlen. Die Gottin wird im Rahmen einer symbolischen Landschaft
dargestellt, umgeben von Ranken und tiergestaltigen Figuren.
Die Tatsache, dass die bei den Romern Diana und bei den Griechen Artemis
genannte Gottin auch i m vorromanischen Dazien verehrt wurde - erwiesen durch
die in Piatra Roşie und Grădiştea Muncelului durchgefi.ihrten Ausgrabungen - bietet
der Verfasserin die Moglichkeit zur Annahme, dass sich hinter der herkommlichen
Darstellung der Diana auf unserem Relief die thrakisch-phrygische Gottin Bendis
verbirgt. Das Bildwerk selbst trligt tatsăchlich nicht weiter zu d ieser Ann ahme bei.
Vielleicht konnen erst zuki.inftige Entdeckungen oder ausfi.ihrlichere Forschungen
neue Beweismittel erbringen, die unsere Mutmassung, dass sich hinter der Diana
von Aiud eine autochthone Gottheit, nlimlich Bendins, verbirgt, bekrliftigen oder
verwerfen.
Was die Eintstehungsperiode des Denkmais anlangt, nehmen wir an, dass sie
in die Zeit vom Ende des zweiten und Beginn des dritten Jahrhunderts falit, da sich
Dazien damals in einer wirtschaftlichen und ki.instlerischen Bli.itezeit befand.
Das Relief ist zweifellos kleinstădtischer Herkunft, erzeugt in einer ortlich
begrenzten Werkstatt. Wo sich dieses Atelier befunden haben mag, ist uns nicht
l::i e kannt. Der anonyme Bildhauer bediente sich eines im Altertum sehr bekannten
Modells. Das Bildwerk, obwohl weit davon entfernt, Anspruch auf kilnstleriche
\'ollkommenheit erheben zu konnen, zeichnet sich dennoch durch Originalitlit aus,
von der ein gewisser Zauber ausgeht.
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