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REPERTORIUL DESCOPERIRILOR DIN ORINDUIREA COMUNEI
PRIMITIVE IN ESTUL TRANSILVANIEI
(partea 1)
TIBERIU

1.

MUSCA

Bogata documentaţie adunată în decursul ultimelor patru decenii.
<>bligă cercetătorul contemporan să le însumeze în lucrări de
sinteză,
repertorii şi cataloage pentru a putea stabili problematica,
respectiv
orientarea cercetărilor viitoare.
Primele încercări de adunare a datelor arheologice pentru aceasta
regiune le întîlnim ioncă din scolul trecut în lucrări semnate de Orbân
Balâzs1 şi Vitos M6zes2, pentru a aminti doar pe unii. Pentru primele
p atru decenii ale secolului nostru remarcăm cele două volume semnate
de Iuliu Marţian 3 şi Roska Marton �. Toate aceste lucrări îşi păstrează
caracterul lor utilitar prin informaţiile ce le înglobează.
Lucrarea de faţă cuprinde doar descoperirile preistorice, reprezen
tînd un prim capitol din repertoriul judeţt,Ilui mai sus vmintit. In elabo
rarea lucrării s-a pornit de la datele centralizate în binecunoscutul re
pertoriu a lui Roska M., informaţiile din această lucrare fiind confrun
tate cu însăşi literatura citată de autor, iar într-o a doua etapă s-a com
pletat cu noile date bibliografice şi cu rezultatele cercetărilor efectuate
in ultimii pa1ruzeci de ani.
Pentru a simplifica aparatul critic, în cazul repertoriului mai sus
amintit trimiterile se vor face doar la acesta dacă bibliografia citată nu
oferă date în plus sau contradictorii.
Din acelaşi motiv nu \'Or fi cuprinse numerele de inventar, avîndu-se
in vedere faptul că sub acelaşi număr sînt cuprinse materiale aparţinînd
unor culturi şi epoci diferite (astfel îşi pierd caracterul utilitar). In cele
-ce urmează prezentăm în ordine alfabetică datele ce fac obiectul lucrării
de faţă.
1 . A.luniş (com. Mujna)
a) Dintr-un loc necunoscut, din teritoriul localităţii, a ajuns în
-colecţia Muzeului din S f. Gheorghe o sabie de bronz de tip
micenian,

Orban Balazs, A Szekelyfold leirasa. I-VI, Budapesta, 1869-1871.
Vitos M6zes, Csikmegyei fii.zetek, 1894.
J Iuliu Marţian, Archiiologisch-prăhistorisches
Repertorium filr Siebenbii.r
gen, MAGW., XXXIX, 19.09; idem. Repertoriu arheologic pentru Ardeal, Bistriţa,
1920.
� Roska M., Erdely regeszeti repertoriuma, I, Cluj, 1942, (in continuare: Erd.
Rep.)
1

2
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lungă de 93 cm 5. In colecţia lui Kovacs F., din Tg. Mureş a existat o sa
bie de bronz lungă de 90 cm şi 4 seceri de bronz 6. După cît se pare, cele
două spade amintite reprezintă aceeaşi piesă, ajunsă în colecţia muzeu
lui mai sus amintiti.
b) De pe malul drept al Tîrnavei Mari,
de pe terasa denumită
"Kisvar" (Cetatea Mică), provine o cantitate mare de ceramică atipică,
dar care după tehnica pastei şi a arderii se poate încadra în epoca bron

zului 8. Bazîndu-se pe considerentul că pe raza localităţii nu se găsesc.
alte descoperiri din această perioadă,
autorii
cercetărilor,
leagă
de
aceasta descoperirile de piese de bronz mai sus amintite 9.
c) La mijlocul muntelui "Leshegy" (Muntele de pîndă), mai sus de
punctul anterior amintit se află locul denumit "Văgâs" (Tăietură) de
unde provin fragmente ceramice atipice lucrate cu mîna împreună
cu
bucăţi de chirpic 10.
2.

Armăşeni

(corn. Ciucsîngeorgiu)

Din localitatea respectivă sînt cunoscute două topoare de piatră cu
ceafa arcuită, din care unul întreg, iar celălalt fragmentar 11.
3.

Arvăţeni

(com. Feliceni)

Din partea nordică a localităţii provin fragmente ceramice atipice, dar
care se pot încadra cu toată probabilitatea în epoca bronzului 1:!.
4.

Avrămeşti

(corn. A vrămeşti)

Din valea pîrîului Ing.·provine o mare cantitate de ceramkă şi bu
căţi de chirpic t:l. Tot acolo s-a găsit şi un topor de bronz '" · Se mai cu
noaşte dintr-un loc neprecizat un topor-ciocan de piatră.Ha

5. A tid (corn. Atid)
a) Din această localitate este cunoscută o imitaţie, după o tetradrah
mă de la Filip II15 şi un celt de bronz.

b) La capătul pîrîului Varpatak (Pîrîul Cetă\ii) se situează locul de
numit "Dealul Cetăţii". Pe latura ei estică se observă un şanţ dublu. Din
acest loc provin fragmente ceramice grosolane, fragmente de cărămidă
şi un mare număr de oase umane .IU

6. Bancu (com. Ciucsîngeorgiu)
5 I bidem, nr. 1 8 1, p. 269 ; K. Horedt, în Apulum, III. 1961, p. 1 1 . fig. 1/3; idem.

in NouveUes Etudes d'Histoire,

II, 1960, p. 32, fig. 1/3 ; A. D. Alexandrescu, în Dacia,
X, 1 96 6. p. 1 19-121, pl. 1/4, cat. nr. 4.
6 Roska M., op. cit.
7 Ibidem..
8 Ferenczi I. Ferenczi G., în Studia, f. 2, 1958, p. 18, n. 12; idem. în Materiale.
x. 1973, p. 337.
!> Ibidem.
10 Ibidem, p. 21 ; ibidem, p. 339.
11 Roska M., in Kozlemenyek, Cluj, 1, 1941, 1, p. 56; idcm, în Erd. Rep., nr. 55,
p. 60.

12

Informaţie Ferenczi G. căruia ii mulţumim şi pe această cale.

14

1dem, în Apulum, III, 1947-1949, p. 73.

13 Roska M., Erd. Rep., p. 264, fig. 317.

Idem, Erd. Rep., p. 264.
Ibidem, p. 79.
Ibidem.

14a

l:>
16
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a) Dintr-un loc necunoscut provine o sapă-ciocan de cupru_l7
b) Pe terenul lui Csedo L. au fost găsite în jurul unor vetre circu

lare rămăşiţele unui atelier de turnătorie, iar la 200 de m de acest loc,
lîngă pîrîul Repas, pe terenul lui Gabor s-a mai găsit un celt şi cinei bră
ţări de bronz. Din cele două descoperiri ce formează un depozit sînt cu
noscute următoarele piese ajunse în diferite colecţii:

15 celturi, din car�

unele cu decor unghiular, iar altele în formă de franjuri; 9 seceri întregi
şi fragmentare, din care şapte cu cîrlig şi două cu limbă la mîner; două

lame de ferăstrău; două virfuri de lance, unul cu limba simplă; trei frag

mente de vase; şi cinci brăţări, unele decora te, altele nedecorate 18.

c) In locul numit "La cimitirul vechi" au fost descoperite în urma
unor periegheze fragmente ceramice hallstattiene.H 1
7.

Bădeni

(corn. Mărtiniş)

Cetatea din localitate a fost considerată ca fiind de provenienţă da
cică. De pe teritoriul ei provin citeva vîrfuri de săgeţi de bronz conside
rate de autor ca fiind scitice20. In funcţie de aceste materiale s-ar părea
că cetatea datează de la sfîrşitul primei epoci a fierului.

8. Bălan
In literatura de specialitate sînt cunoscute de pe teritoriul acestei
localităţi urme de zidărie, ce se observă în locul
numit
"Varbi.ikk" 2t
(Fagul Cetăţii). Nu este exclus să fie mai tirzii.

9. Benţid (corn. Simoneşti)
La est de localitate un deal de formă circulară poartă numele de
"Vîrful Cetăţii". In acest loc se pot distinge urmele unei fortificaţii şi
şanţul ce separă dealul de restul promontoriului.22

10. Beteşti (corn. Mugeni)

Pe malul drept al Tîmavei Mari, în mijlocul satului, pe ogorul ţă
ranului Szecsi D. au fost descoperite fragmente ceramice din epoca bron
zului şi din perioada migraţiilor23.

11.

Casinu Nou

(corn. Plăieşii de Jos)

a)
In locul denumit "Dam6farka" s-au găsit urme neolitice şi din
epoca bronzului.2" S-ar părea totuşi că este vorba de bronz timpuriu şi
nu neolitic.
b) Pe terasa din faţa "Cetăţii Szetye" s-au găsit fragmente ceramice
şi unelte de piatră cioplită aparţinînd neoliticului şi epocii bronzului25.

c) In locul denumit "Feherfold" au fost adunate fragmente cera

mice de tip Wietenberg.:w

17 Idem, în Kozkmenyek, II, 1942, 1, p. 3 1 , 6 2, fig. 2; idem, Erd. Rep., n. 44,
p. 58, fig. 6 1.
18 M. Petrescu-Dîmboviţa, DepoziteZe de bronzuri din
România,
Bucure?ti,
19 77 . p. 12G, p l. 298/6 -11. 29 9/1- 10 (cu toată bibliografia).
"' Jimos P., Kovacs D., in Studii şi Materiale, II, Tg. Mureş, 1967, p. 44.
2o Roska M . Erd . Rep., p. 35.
21 I bidem, nr. 12, p. 3 1 .
� 2 I bidem, p. 37.
23 Szekely Z., in Materiale, VI, 1959. p. 194.
�'· Janos P., Kovâcs D., loc. cit., p. 44, pl. XII/19-25 .
2:, I bidem, pl. XI/15-18.
26 I bidem, p. 43, pl. X/1-9.
.
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d) In locul denumit "Szetyepataktove" s-au descoperit urme aparţi
nînd Hallstatt-ului timpuriu şi culturii dacice.27
e) In punctul denumit "Retpataktove" au fost adunate
hallstattiene şi dacice. 28

materiale

f) Dintre cele două poduri de pe piriul Setye, de pe o pantă de apro
ximativ 3 km, au fost adunate materiale de tip Schneckenberg (Jigodin)
şi hallstattiene. 2!l
g) Din locul denumit "Vasod" provine un pumnal de bronz. 1n ace
laşi loc au fost găsite in primăvara anului 1978 fragmente ceramice de
tip Wietenberg I JilO.
h) Vizavi de punctul Vasod şi in continuarea acestuia au fost adu
nate fragmente ceramice şi unelte de piatră aparţinînd culturii Ariuşd_::li
i) In punctul denumit "Nadasoldal" (Panta cu stuf) au fost adunate
fragmente ceramice de tip CoţofenP2

î) Pe malul drept al pîrîului Szetye au fost adunate fragmente ce
ramice din epoca bronzului şi dacice.:l:l
1 2. Călugăreni (corn. Mărtiniş)
La nord de sat, într-un loc neprecizat, a fost găsit un topor de piatră
perforat.:v.

13. Căpîlniţa
Din raza localităţii este cunoscut in locul denumit "Pădurea Mare"
pe panta vestică a locului numit "Ketvizkoze", punctul denumit "ărdog
barazda'' (Brazda Dracului). Acest loc reprezintă urmele unei vechi for
tificaţii ce constă dintr-un val construit din bucăţi de stîncă dublat de
un şanţ_;�.-,
14. Ceheţel (com. Simoneşti)

a) Dintr-un loc necunoscut provine o mărgea de lut de formă tron

conică.:m

b) În apropierea satului a fost descoperit un tezaur de obiecte din
argint dacice, ascunse intr-un vas cu buza răsfrintă în afară, de culoare
brună, ornamentat cu patru butoane pe umăr. Tezaurul se compune din�
două fibule de tipul celor găsite în tezaurul de la Sîncrăieni; patru fibule
cu nodozităţi; trei brăţări; două spirale de braţ şi 3 torquesuri. Cu ocazia
t>ondajului efectuat s-au mai găsit fragmente ceramice decorate cu butoni
�� Ibidem, pl. XI/10- 14; H. Daicoviciu, Dacii de la Burebista la cucerirea romană, H�72, p. 13; 1. H. Crişan, Burebista şi epoca sa, 1975, p . 28.
�8 Janos P., Kovac·s D., loc cit., p. 44.
2!' Ibidem; Roman P., Janos P., Horvăth Cs., în SCIV, 24, 1973, 4, p . 570.
30 Ti beriu I. Musca, Un pumnal hallstattian timpuriu descoperit în sud-estul
Transilvaniei, mss.
:ll Ibidem.
32 Ibidem.
3:1 Ibidem.
3'• Informaţie Ferenczi G .
3:, Roska M., Erd. Rep , p . 11.
36 Ibidem, p. 56.
37 Szekely Z ., in Materiale, VII, 1961, p. 188; idem, SCIV, 16. 1965, 1, p. 51-58,
6 4. fig. 2, 3/1- 2, 4/1-6, 5/1-8; H. Daicoviciu, op cit., p. 180; I.H. Crişan, Ceramica
daco-getică, p. 257, cat. n r. 58.
.
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şi arcul şi spirala unei fibule. Tezaurul a fost datat în sec. I î.e.n.3i Auto
rul so!'ldujului presupune că aşezarea s-ar afla pe teritoriul satului.38
15. Cetăţuia (corn. Sînsimion)

a) La marginea sudică a satului, pe terasa cuprinsă între pîraiele
Fisag şi Gorgos, în punctul numit "Gorgos" s-au descoperit fragmente
ceramice şi un ac de bronz cu capul rulat, primele aparţinînd culturilor
Wietenberg, primei şi celei de-a doua epoci a fieruluil9.
b) .:\proape de centrul satului, in peretele estic al carierei de lut, s-a
descoperit un cuptor a cărui pardoseală era făcută din fragmente cerami
ce dacice, iar pereţii din lut amestecat cu pleavă. In apropierea acestui loc
s-a mai găsit un ciocan şi un topor de fier.'•O
16. Chedia Mică (corn. Simoneşti)

Din faţa casei lui Borbâth D. provin fragmente ceramice dn
bronzului."'

epoca

17. Ciceu (corn. Siculeni)

Este cunoscută de mult timp cetatea situată între pîraiele Egres

şi

Varpatak. denumită "Cetatea Ciceului". In literatura veche de specialitate
se consideră că este de origine dacică.":l Cetatea a fost sondată de
Z. Sz(,kely, cu care ocazie a observat că incinta de piatră legată cu mor

aparţine feudalismului timpuriu, dar sub acesta se află şi un val de
pămînt mult aplatizat. Materialul descoperit aparţine, o parte civilizaţiei
dacice alături de val, iar o altă parte feudalismului timpuriu."J

tar

Cireşeni (corn. Feliceni)

18.

a) In punctul denumit "Avas" s-a descoperit un fragment de topor
de piatră şlefuit şi perforat, precum şi fragmente ceramice atipice44.

b) Intr-un loc neprecizat, în drum spre culmea denumită "Resztte
ttî", s-a descoperit o urnă cu cenuşă45. Urna fiind pierdută nu se poate
încadra cultural.
19.

Ciuboteni (inglobat oraşului M. Ciuc)

Pc terasa de pe malul drept a pîrîului Şumuleu, în Curtea Şcolii Ge

nenlle
fc.vei a

au

rost găsite întîmplător cinci vase de tip Wietenberg, ce aparţin

III-a _'.li

20. Ciucani (corn. Sînmartin)

In apropierea izvorului de apă minerală, cu ocazia desţelenirii par

celei de lîngă potecă s-au găsit fragmente ceramice din epoca bronzului
(Wietenberg) şi dacice."'

21.

C iucsîngeorgiu (corn. Ciucsîngcorgiu)

Sze!wly z . Materiale VIII, 196 1 , p. 188.
Jilnos P. Kovacs D .. loc. cit., p. 49, pl. XXIV/150-159.
•o Ibidem, p. 48, pl. XXIII/148-- 149.
41 Roska NI . Erd. Hep., p. 127.
>8

3'

'•l

m·.

.

.

.

Ib!cl<>m, p. 59.

43 Szekely Z., in Materiale, I I I , 1957, p. 158; I .H. Crişan, op. cit., p. 258, cat.
Il.
14 Informatie
Fercnczi G .
.
4o Ibidem.
�� Materialele se păstrează în colecţia Muzeului naţional al R. S. România.
47 Janos P., Kovacs D., loc. cit., p. 48, pl. XX/108-110.
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a) Dintr-un loc neprecizat provine un fragment de topor de piatră.t,g
b) In apropierea bisericii din localitate s-a descoperit o necropolă
cu urne funerare. In urne ca piese de inventar se aflau celturi.'•9
c) In locul denumit "Oriastet6", conform informaţiilor din literatu
ra de specialitate, se află o "cetate păgină", neidentificată în stadiul ac
tual al cercetărilorSO.
d) Pe o terasă înaltă la poalele căruia curge pîrîul Fisag, în locul

denumit "Potoczkikert" (Grădina Potowski), a fost descoperit în 1956 o
a11ezare cu depuneri aparţinînd culturilor: ceramicii liniare, Boian, Pre
cucuteni, Ariuşd, Coţofeni, Wietenberg şi din secole ulterioare51.
e) Lîngă izvorul de apă minerală "&lesbi.ikk", cu ocazia desţ.elenirii
s-a găsit un topor de piatră de dimensiuni mari în formă de con, cu sec
ţiunea ovală. Reprezintă un topor de mînă neolitic. Cu ocazia perieghezei
efectuate au mai fost descoperite fragmente ceramice şi o ceaşcă dadcă52.
f) La 50-70 m nord de biserica romano-catolică s-au găsit fragmen
te ceramice, o ceaşcă şi o seceră cu cîrlig.53 Materialele încadrate în bron
zul tîrziu aparţin probabil culturii Noua.
g) Din curtea parohiei romano-catolice provine o ceaşcă de tip Wie
tenberg

IP"

h) Lîngă grajdurile C.A.P.-ului din localitate au fost găsite fragmente ceramice dacice şi un vîrf de săgeată din fier din aceeaşi perioadă.;;;;

22. Cîrţa (corn. Cîrţa)
.
a) Despre teritoriul locaiităţii este cunoscută o cetate de pămînt.5€
b) Lingă biserică a fost descoperit la începutul secolului trecut un
depozit de piese de bronz, compus din: ceşti de bronz, toarta torsionată

a unei căldăruşe, o sabie de �onz cu limbă la mîner, lungă de 46,5

şi o figurină zoomorfă ce se aseamănă cu un căluţY

23.

Chinuşu

cm

(corn. Mărtiniş)

Din locul denumit "Kovesoldal" provine un fragment de topor de
piatră şlefuită.'>8

24.

Corund

(corn. Corund)

a) Dintr-un depozit sînt cunoscute următoarele piese: două celturi
de tip transilvănean, un celt-ciocan, două seceri cu cîrlig, una întreagă,
�8

Roska M.. în Kozlemenyek, I, HJ41 , 1 . p . 56, i d em, Erd. Rep., p. 60.
Jbi.dem.
50 Szekely Z.. în Materiale, V, 1959. p. 243, pl. XI/1-6; Popesc·u �J . . în SCIV,
15, 1964. 4, p. 553; C o m�a E., în Cumidm :1, IV. 1970, p. 5, i d em, în Cumidava, VI,
1973, p. 1 1. id em , Istoria comunităţilor culturii Boian, 1974, p. 35, Niţu A. . în Studii
şi Comunicări, Sf. Gheorghe, 1973, p. 72 ; S. Carinescu-Bilcu , Cultura Precucuteni,
1974, p. 13, n. 3, p. 17, 18, 21, 516-61, 1 53 ; fig. 26/�. 28/3, 29/1 , 31/ 5. Foa rt e posibil
cii �in a c eastă aşezare provine fragmentul d e topor de piatră menţionat la punctul
notat cu a .
.-.� J anos P., Kovacs D . , loc. cit., p. 44, pl. XIII/26-31.
r.3 Ibidem, pl. XIII / 32-33.
,;,, In col ect i a muzeului d in Miercurea Ciuc.
5:• Janos P.', Kovacs D., loc cit., p. 44.
56 Roska M., Erd. Rep., p. GO.
49

S7

:.s

M. Petrescu-Dimboviţa, op. cit., p. 1 47 (cu bibliografia anterioară).

Informaţi e Ferencz! G.
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iar cealaltă fragmentară şi alte trei fragmente de seceri şi un fragment
de seceră de tipul probabil, cu buton.�!l
b) Tot din aria localităţii provine un fragment de brăţară de bronz
şi o verigă de bronz.uo

- Cetatea Tartod amintită de Roska M. în cadrul localităţii în dis

cuţie cu noua organizare administrativă aparţine localităţii Vîrşag.
25. Cozmeni (corn. Sînmartin)

a) Roska M. aminteşte pe "Nyergestet6" (Culmea cu Şa)
unei "cetă\i păgîne", neidentificată pînă azi61.

existenţa

b) La 1,5 km est de sat, la poalele Carpaţilor, pe malul drept
pîrîului Boziaş, a fost descoperită şi sondată o aşezare de tip Criş.62

al

c) In ograda locuitoarei Kovacs A., în urma unui sondaj s-au des
coperit materiale hallstattiene timpurii de tip Mediaş şi dacice.63
d) Pe pantele muntelui "Daragita" a fost descoperită o aşezare de
tip Mediaş. Materialul adunat din silozurile pentru cartofi se rezumă la
ceramică.M
e) In punctul denumit "Borbelyok" a fost depistată o aşezare

de

tip Wietenberg, suprapus de locuirea sporadică din cea de-a doua epocă
a fierului şi din perioade ulterioare.65

f) Lîngă drumul naţional 12, între Cozmeni şi Tuşnad sat, din ară
turile din zona cimitirului s-au putut aduna fragmente de cranii, de ce
ramică şi unelte de piatră din epoca bronzului.66
g) In marginea vestică a satului, lîngă drumul de cimp ce duce spre
Cetăţuia, în locul nwnit "Kapolnasmez6" s-au găsit fragmente ceramice
din prima şi cea de-a doua epocă a fierului.67
2 6 . Crăciunel (corn. Ocland)
a) In punctul denumit "Szenasag" se află o movilă de pămînt cu un

perimetru de cea. 160 paşi de unde provin fragmente ceramice
lane.68

groso

b) Din locul denumit "Belmez6" provin fragmente ceramice, o prîs
nea de lut şi o sîrmă de aur. ti!l

c) Din grupul de 38 de twnuli situaţi pe "Kovesberc", opt i ntrau in
mza localităţii în discuţie.70. In mod întîmplător
au
fost
de5C<>perite
într-un turnul două schelete şi următoarele piese: un vîrf de lance în formii
su

M. Petrescu-Dîmboviţa, op. cit., p. 55-56, pl. 36/3-10.
I bidem, p. 56, pl. 35/ 1 1 .
6 1 Roska M . , Erd. Rep., p . 60.
6� Vulpe R., SCIV, VI, 1955, p. 566-567; Istoria României, I, 1960, p. 39.
c Vulpe R., loc. cit., p. 567; I.H. Crişan, op. cit., p. 260, cat. nr. 91.
M Jânos P., Kovâcs D., loc. cit., p. 45, pl. XV/50-52.
65 I bidem, pl. XV/47-49.
66 I bidem.
� Ibidem.
dll Roska M., Erd. Rep., p. 108, nr. 53 .
69 Ibidem; M. Rusu, ln A.M.N., I X , 197%, p. 45.
70 Ihfdem.
60
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de frunză, cu peduncul; o brăţară cu capetele deschise; un ac de bronz
capul rulat, o pereche de cercei de aur şi o ceaşcă cu fundul rotun
jit.it
27. Cristurul Secuiesc
a) Din punctul denumit "Omlastet6" provin fragmente ceramice ene
olitice, din perioada de tranziţie de la neolitic la epoca bronzului, un to
por de piatră şi un topor-ciocan de piatră_72
b) Dintr-un loc neprecizat (poate Omlastet6) provine încă un topor
ciocan de piatră şi un obiect de piatră de formă ovală găurit în partea
superioară (probabil un buzdugan).i:J
c) Pe terasa denumită "Cserepcsuroldal" situată lîngă drumul ce
duce spre Cecheşti, s-a găsit un mormînt celtic cu car.7"
d) In locul d.enumit "Panta de brad" în urma cercetărilor efectuate
au fost descoperite materiale aparţinînd culturilor Bodrogkeresztur, da
cic şi din secolele ulterioare.75
e) De pe malul drept a pîrîului ,,Cetăţii" din locul numit "Valea
Cetăţii" provine o figurină antropomorfă, încadrată în aria culturii scito
sarmatice.76 Din aceeaşi vale sînt cunoscute urme aparţinînd culturii
Wietenberg, dacice şi din secole ulterioare.77

cu

28. Crişeni (corn. Atid)
Se cunosc urmele unei vetre provenind, probabil, dintr-o aşezare
preistorică.78
29. Cuşmed (corn. Atid) .·
Lingă locul denumit "Lazartava" se situează movila lui Engi (Engi
halma), de unde se consideră că provine un car de bronz.79

71 Szekely Z.. in Cercetări arheologice în regiunea Braşov şi ... , Mediaş. 2. 1 953,
16-17. idem, Almanah, Tg. Mureş, 1955, p. 9-10, fig. 2/�. idem, in SCJV, VI,
1955, 3-4, p. 860.
71 Roska M., op. cit., p. 269, idem, in Kozlemenyek, IV, 1944. 1-2, p. 29.

p.

73

Ibidem.

77

Ibidem.

79

Roska M.,

Erd. Rep., p.

Ibidem, p.

144-145.

74 Ibidem, p. 70.; Istoria României, I, 1960, p. 236, Berciu D., Zori le istoriei...,
p. 293; Zirra VI., Dacia, NS, XV, 1971, p. 201.
7'' Szekely Z .. in SCIV, XVIII, 1967, 2, p. 331 ; idem, în Cumidava, III ,
1969.
p. 100 ; idem, în Materiale, IX, 1970, p. 312.
7 6 Idem, î n Apulum, IX, 1971, p . 134, fig. 4/2-2c.
78

139.
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LE REPERTOIRE DES DECOUVERTES PREHISTORIQUES DU
DEPARTEMENT HARGHITA
R f::SUMf::

Dans la preface on met en evidence le fait que cet article represente
seulment un premier châpitre du repertoire du departement Harghita en
etant dedie aux decouvertes prehistoriques.
Apres quelques considerations, methodiques on passe a la presenta
tion en or-dre alphabetique des localites des decouvertes qui' ont fait le su
jet de l'article.
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NOI DESCOPERIRI ARHEOLOGICE lN ŢARA FAGARAŞULUI
FLOREA COSTEA, IOAN CIUPEA

'
Intensificarea cercetărilor de teren, mai ales în ul timii ani, a contri
buit la îmbogăţirea considerabilă a cunoştinţelor privind trecutul înde
părtat al tuturor regiunilor ţării noastre. Este şi cazul Ţilrii Făgăraşului,
unde prin investigaţiile întreprinse de Muzeul Cetăţii Făgăraş în cola
borare cu Muzeul judeţean Braşov, Institutul de Istorie şi Arheologie şi
Muzeul Transilvaniei din Cl uj-Napoca, s-a reuşit ca î n prezent punctel e
albe de pe hartă să dispară aproape complet.
Perieghezelor şi interesul ui salutar de a recupera şi salva o serie de
vestigii li se datoreşte şi intrarea în colecţiile Muzeului Cetăţii Făgăraş
·
a unor piese cu apre dabilă valoare cultural-istorică. La unele di n aceste
acţiuni şi materiale ne vom referi pe scurt în cele ce urmează, relevin
du-le numai pe acelea care au permis precizarea caracterului şi aparte
nenţa aşezărilor.
Mai întîi precizăm că nu a fost nici de această dată identificată vreo
locuire paleolitică. I n schimb din epoca nouă a pietrei, ale cărei mărturii
erau (�i continuă, în pnrte să fie) sărace, vom semnala interesanta a';le
zare de la Felmer, situată în punctul numit de localnici "Dealul Morii",
la N-E de sat. Vegetaţia perenă bogată ne-a împiedicat să supunem unei
observaţii atente toate punctele ce se arătau favorabile locuirii.
De
aceea ne-am îndreptat atenţia cu precădere asupra unui mic platou, si
tuat aproximativ la jumătatea lungimii dealului. Nesondînd numeroa
sele puncte în care solul are o culoare mai închisă şi poate să indice lo
cuinţe, de aici s-au recoltat totuşi numeroase materiale ceramice. O ca
tegorie a acestora o formează vasele mici şi mijlocii, din pastă grosieră,
cu multe ingrediente, arsă slab şi inegal, cu colorit cenuşiu, n egricios,
brun etc. Cea mai mare cantitate o formează însă categoria ceramicii
fine, de o mare varietate tipologică şi dimensională, arsă oxidant şi vop
sită cu roşu.
Aşezarea aparţine culturii Petreşti. Cercetarea ei sistematică obligă
şi la invetigarea pantelor şi teraselor naturale dinspre sat, de unde de
�semenea s-au recoltat materiale simi lare1• Trebuie văzută totodată şi
relaţia dintre aceasta şi aşezarea contemporană de pe Valea Felmerului .
.spre Hălmeag.
Din epoca bronzului, aşezărilor ştiute pînă acum vin să li se adauge
a l tele, dintre care enumerăm :
1 La perieg.heza din 1978 au n1ai participat Ioan Frătean şi Constantin Predescu,
ambii <le la Muzeul Cetăţii Făgăraş.
�- CumJdava
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1 . Beclean, punctul "La Şosea", la vest de localitate. începînd de la
circa 500 m de sat, între calea ferată şi şoseaua Braşov-Sibiu, pe o su
prafaţă de mai multe hectare;
2. Beclean, punctul "La Canton", în stînga şi dreapta căii ferate, pe
o suprafaţă ce nu a putut fi delimitată. Ambele au fost identificate prin
ceramică şi apaţin culturii Schneckenberg2;
3. O posibilă locuire din aceeaşi epocă pare să fie şi la Felmer. î n
punctul menţionat mai sus, a cărei importanţă n u o putem preciza acum3•
Din epoca dacică au fost de asemenea reperate aşezări noi, dintre care
le amintim pe cele de la Beclean. punctul . ,La Canton'', şi de la Voila. pusă
în evidenţă prin o rîşniţă rotativă şi fragmente ceram ice. Prima. după
ceramică, poate fi datată î n secolele III-Il î.e.n., cea de-a doua în epoca
clasică4•
Databile în epoca romană, cu excepţia celor din zona Hoghizului şi
de la Calbor, sînt două aşezări descoperite recent : una pe Valea Felmeru
lui, la circa 8 km spre Hălmeag, cealaltă chiar în perimetrul satului Fel
mer, în locul numit "Via Popii". Din acest ultim loc provin cîteva frag
mente ceramice cenuşii, modelate la roată, şi ulciorul cenuşiu-negricios,
aflat în colecţia muzeului făgără.şan, datat în epoca romană şi atribuit
autohtonilor daci (vezi mai jos). !n cazul în care cercetările sistematice
vor confirma ofbservaţiile de pe teren, numărul aşezărilor daco-romane
va spori cu încă două, ce se anunţă a fi nu doar întinse şi bogate în ma
terial ci şi cu mare semnificaţie istorică5 .
Interesul Muzeului Cetăţii Făgăraş pentru depistarea şi recupera
rea unor vestigii a făcut ca î n prezent acesta să poată oferi cercetării
istorice şi vizitatorilor săi o serie de materiale arheologice dintre cele
mai i nteresante, între care se înscriu şi trei vase ceramice şi o brăţară de
bronz.
1. Ceaşcă, dacică, modelată cu mîna, din pastă cu agregat de pietri
cele şi nisip. Fund plat, perete abia perceptibii arcuit, buza tăiată oblic
în exterior. Două torţi simetrice. Culoarea brun-roşcată, ardere reduc
toare.
Dimensiuni : h=1 6 8

mm;

d.f.=94 mm; d.g.=280 mm. (Inv. 1 32).

2. Strachină dacică, modelată cu mîna, din pastă similară celei din
care a fost confecţionată şi ceaşca. Lateral, simetrice, au fost plasate
patru apucători oblice. Fund drept, peretele frînt în unghi drept de la
nivelul inferior al torţilor, buza retezată oblic spre interior. Fragmentele
din care s-a întregit prezintă, pe lîngă culoarea brun-cafenie ini�ială şi
unele nuanţe ce denotă arderi secundare.
Dimensiuni: h=1 1 7 mm; d.f.=146 mm; d.g.=365 mm. (Im·. 133,
fig. 2).
2 La periegheză a participat şi C. Predescu ; C. GOOS, Chronik der archiiolo
gischen Funde Siebenbilrgens, Hermannstadt, 18i6 , p. 20; I. MARTIAN, UepertorirL
arheologic pentru Arleal, Bistriţa, 1920, p. 20.
3

Vezi nota 1.

4 La prima a participat şi C. Predescu; cea de

I . CiupC'a.
s Vezi nota

a

doua a fost identificată de

1.
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3. Brăţară de bronz. Alcătuită din trei segmente, unite prin inele
din acelaşi material. Fiecare segment este confecţionat dintr-un frag
ment de sîrmă rotundă. pe care sînt aplicate în unghi de 120° trei spirale
din cîte două fire. Capetele spiralelor se detaşează uşor la locul de întîl
nire cu inelele de legătură, de care, de asemenea, sînt sudate. Numărul
spirelor este de 25 sau 26.
Dimensiuni : d. ext.=lOO mm; d . int.=87 mm; gr.=cca 55 g. (Inv.
1 39. fig. 3).
Atît vasele cît şi brăţara provin din aşezarea dacică de la Cuciulata,
"Siogul lui Cotofan" şi se încadrează perfect în datarea propusă de auto
rul cercetărilor sistematice efectuate aici, adică în secolele II-I î.e.n. 6.
4. Ulcior. Piesă extrem de interesantă, modelată la roată, din pastă
fină, arsă puternic, aproape oxidant; culoarea cenuşie, aproape neagră.
Este decorat prin lustru ire, cu motive în tîlnite atît în epoca dacică cla
sică. cit şi în secolele următoare. In afara suprafeţei de deasupra curbu
rii maxime, unde sînt plasate aceste motive, restul suprafeţei exterioa
re este lustruit uniform. Ulciorul are inel de sprijin, profil aproape ro
tunjit. gît înalt, buza curbată exterior şi rotunjită.
Dimensiuni : h=333 mm ; d.f.=94 mm; d.m.=200 mm; d .g.=60 mm.
(Inv. 1 054, fig. 4, 4a).
Cercetătorul I.H. Crişan crede că vasul aparţine dacilor şi se datea
ză în epoca romană, respectiv în faza a IV-a a
ceram1cu daco-getice.
Indiferent de atribuire şi datare însă, ulciorul în discuţie7, alături de ce
lelalte vestigii semnalate mai sus. face parte din cele mai importante
materiale arheologice din bogata (deşi recent închegată) colecţie a Muzeu
lui Cetăţii Făgăraş. Cercetarea sistematiCă a celor cîteva puncte men
ţionate aici, care se adaugă celor cîteva zeci depistate în anii 1 9 74-1977,
nu va face decît să contrilbuie decisiv la cunoaşterea în detaliu a trecu
tului istoric al Ţării Făgăraşului, teritoriu românesc în care investigaţiile
arheologice planificate sînt abia la început şi foarte puţine8 , realitate ce
impune cu mare stringenţă creşterea amploarei lor.
·

6 GH. BICHIR, Aşezări dacice în Ţara Oltului, in Studii ş i Comu ni cări
!4,
Sibiu, 1969, p. 123 şi urm. Pină la intrarea in colecţia Muzeului Cetăţii Făgăra�,
piesele au făcut parte din colecţia preotului 1. Moraru d i n Cuciulata, predate fiind
apoi lui I . Ciupea.
,

1 Vasul a fost adus la Muzeul Cetăţii Făgăraş de o persoană ale cărei date
biografice nu se mai cunosc. Din investigaţiile făc ute de noi la Felmer se p<Jre că
acesta provine din aşezarea de pe "Via Popii". I.H. CRIŞAN, Ceramica daco-getică,
cu specială privire la Transilvania" Bucureşti, 1 969, p. 262, nr. 1 24.
B GH. BICHIR, op. cit.; M. MACREA, Şantierul arheologic Caşolt-Arpaş•Ll
de Sus, Raport preliminar asupra rezultatelor din campania anului 1955, in Materiale,
IV, 1957, p. 1 45-1 19; M. MACREA şi D. BERCIU, Şantierul arheologic de la Caşolt
Arpaşul de Sus, ln SCIV, VI, 1955, p. 6 1 5 ; M. MACREA, I. GLODARIU, Aşezare a
dacică de la Arpaşul de Sus, Bucureşti, 1976; idem, Fortificaţia aşezării dacice de
la Arpaşul de sus, in Cvmidava, VIII, Braşov, 1 974-1975, p. 23 şi urm. ; THOMAS
NĂGLER, C er c etările din cetatea de la Breaza (Făgăraş), in Studii şi comunicări, 1 4,
Sibiu, 1009, p. 89> şi urm.
�,
2.•
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NEUE ARCHĂ.OLOGISCHE ENTDECKUNGEN
IM FOGARASCHER LAND
(ZUSAMMENFASSUNG)

Die Verfasse!' teilen in einem kurzen D berblick die Ergebnisse
einiger Feldforschungeh mit, die im Frlihjahr 1978 (an ihnen beteiligten
sich noch 1. Frătean un.d C. Predescu vom Museum der Fogarascher
Burg) im Fogarascher Land vongenommen wurden, sowie ihre Bemi.ih
ungen einige bedeutungsvolle archăologische Funde zuganglich zu
mac hen.
Es wurden Siedlungen aus dem Neolithikum ("Dealul Morii" in
Felmern), der Bronzezeit ("La şosea" und "La Canton" in Beclean, und
an der genannten Stelle in Felmern) und dem dakischen La Tene ("La
Canton'· in Beclean) identifiziert.
Aus der Zeit der Romerherrschaft in Dazien wurde auf dem von
den Einheimischen "Via Popii·' genannten Hatterteil von Felmern eine
Siedlung ausfindig gemacht.
Von den sei t kurzem erworbenen neuen archăologischen Fun.den
des Fogarascher Museums werden beschriehen: einige dakische Gefa6e
(.,Stogul lui Coţofan", Fig. 1, 2) und ein Bronzearmband (Fig. 3) von Cu
ciulata, aus der Romerzeit ein auf der Drehscheibe hergestellter Krug
von grauer Farbe mit Glanzschicht. Der Fund wurde schon vcr la:-tgerer
Zeit in Felmern (.,Via Popii") gefunden und ist dakischen Ursprun[!s
(aus der Zeit von 1 06-27 1 u.Z.) und beweist ein i.ibriges Mal die Konti
nuităt, der dakischen Bevolkerung wăhrend der Romerherrschaft.
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Fig. 1.

-

Fig. 2.

Ceaşcă dacică de la Cudulata "Stogul lui Coţofan"

-

Strachlnli de la Cuciulata ,.Stogul lui Coţofan".
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FLOREA COSTEA Şi IOAN CIUPEA

Fig. 3.

Fig. 4, d a.

-

-

Brăţară de bronz, Cuciulata Sto
gul lui Coţofan".
..

.

Ulcior descoperit la Felmer, judeţul Braşo"
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CETATEA DACICA DIN VALEA CAŞINULUI
(JUD. COVASNA)
ZOLTAN SZEKELY

l n valea pîrîului Caşin, în apropierea satului Va1ea Seacă, se află o
vale laterală prin care curge un pîrîiaş mic, denumit "Pîrîul Cetăţii",
care se varsă în pîrîul Caşin pe malul lu i sting. ln această vale, la o dis
tanţă de cea. 4 km de la vărsarea lui în pîrîul Caşin, pe malul drept al
pîrîiaşului se află o terasă largă, d in care se ridică un promontoriu de
stîncă, care poartă denumirea de "Muchia Cetăţii" (Vare le). B. Orban1
este primul care menţionează cioburile de vas� care se găsesc pe terasa
pîrîului şi cetatea care se află pe vîrful acestui munte denumit - "Cece''
(fig. 1 ) .
La începutul secolului nostru. A. Ferenczi aminteşte cetatea în rapor-
tul asupra unei periegheze pe care a făcut-o împreună cu 1. Nestor in
acea.st.ii. regiune. considerînd-o ca cetate dacică.2 O tvos Gyula, profesor la
Liceul din Tîrgu Secuiesc, cu ocazia unei excursii în anul 1974 a adunat
'
<:îteva fragmente de vase dacice, pe care le..: a găsit pe terasa pîrîiaşului şi
care au ieşit la iveală în urma construirii unui drum pe malul lui drept.
Această descoperire a îndemnat direcţiunea Muzeului judeţean din
Sf. Gheorghe să includă în planul de săpături cercetarea cetăţii şi a tera
.sei . Lucrările de săpături . au fost executate în vara anului 1975.
Pe terasa pîrîului a fost trasată o secţiune executată în direcţia
SE-N Y. lungă de 16 m, lată de 1 m şi adîncă de 1 .30 m. Sub humusul
_gros de 0,20 m se găseşte un strat de cultură de culoare neagră gros de
0,40-1 m plin cu pietre mari. urmat de un alt strat de culoare brună
(fig. 3). gros de 0,40 m şi de sol virgin de culoare roşie. I n stratul de hu
mus au fost găsite fragmente de vase din epoca modernă. Stratul de cul 
tură d e culoare neagră conţinea fragmente d e vase dacice. A fost surprins
�i un bordei cu fundul ars la roşu. Nivelul de sub acest strat aparţinea
€pac i i bronzului. fapt atestat de cîteva fragimente de vase din cultura
Wietenberg. 1 n direcţia sud-est a fost deschisă o casetă cu d imensiuni.!e
4 x :3 m .
Materialul arheologic descoperit în secţiune şi în casetă constă din
fragmente de vase. I n stratul de cultură din epoca bronzului au fost găsite
fragmente din buza şi din fundul unui vas făcut din pastă cu mult nisip,
1 B . ORBAN, A Szekelyfold leirasa, Pesta, III, p. 1 1 2.
2 A . FERENCZI. Raport asupra unei excursii arheologice
Scaune, ACMI, 1 926-1928, Cluj, 1929, p. 244.
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ars in culoare caramtzte, prevăzut cu două torţi şi pe umăr decorat cu
împunsături (fig. 5/7). Fragmentele din buza unui alt vas sînt decorate
tot cu împunsături (fig. 5 5-6).
Ceramica dacică se împarte in două categorii : ceramică de uz oasn ic.
Iucrată cu mina. din pastă grosolană bine arsă şi cerann i că lucrată la roat.:i.
din pasti1 d e cal i tate !:. U perioar.t,, arsă cenuşiu sau cărămiziu.
D i n prima categorie fac parte căni cu toartă, ceşti cu toartă. vase de
tip b:Jrcan, cupe, vase fructieră cu picior.
Cănile cu toartă sînt de diferite dimensiuni. Un exemplar s-a păstrat
întreg. Este făcut cu pastă, cu mult nisip, arsă în culoare brun-neagră . ! n
interior se vede modelarea grosolană c u urme d e degete. Buza este răs 
frîntă în afară, corpul zvelt, fundul plat. iar toarta plină.
Dimensiuni :
înălţimea 1 3 , 5 cm, diametru! buzei 1 0 cm, al fundului 7 , 5 cm (fig. 7).
Ceşti cu toartă au fost găsite puţine şi numai fragmentare. Fundul
de care se leagă toarta este destul de plat ş i gura largă (fig. 5 /8). Vasele
de tip borcan. cu dimensiuni variate, au buzele mai mult sau mai puţin
răsfrinte în afară şi corpul zvelt. Buzele sînt în general fără decor. dar s e
găsesc cîteva ornamentate cu crestături cu brîu alveolat şi cu d u ngă în
relief. Pe umăr, vasele sînt decorate cu butoni plaţi. (fig. 6/5, 5/ 1 2) sau cu
vîrfuri de degete (fig. 6/4), cu brîu alveolat sau cu crestături (fig. 6/3) cu
alveole şi cu linii în val executat foarte stîngaci. Decorul cu brîu alveolat
este combinat la unele vase cu butoni alungiţi decoraţi tot cu alveole
(fig. 5/1 1 ) . In afară de acestea şe găseşte şi decorul incizat in formă de ramură de brad.
Din fructierele cu picior nu s-au păstrat decît fragmente de
buze
Acestea sînt din pastă cu nisip, arse în culoare neagră şi cărăm izie.
Două fragmente d e cupă sînt făcute în mod grosolan din pastă cu
nisip, arse în culoare neagră. Buza uneia este dreaptă, fundul este plat;
fragmentul celălalt are buza lată (fig. 5/1 2). Un m ic fragment aparţine
unei strecurători din lut.
·

Categoria a doua a ceramicii cuprinde fragmente de fructiere. căni şi
străchini făcute la roată, din pastă fină de culoare cen uşie. Astfel de vase·
au fost găsite puţine.
Uneltele de uz casnic sînt reprezentate numai de un lustruitor de vas
căruia îi lipseşte mînerul (fig. 6/13).
Pe lbaza obiectelor descoperite putem constata că pe malu l pîrîului
purtătorii culturii Wietenberg din epoca b ro n zu lu i au avut o aşezare peste
care s-a suprapus o alta din epoca La Tene dacică.

Cetatea
Resturile cetăţii se găsesc pe un promontoriu de stîncă a cărei supra
faţă a fost nivelată şi terasată. Spre est, sud şi vest laturile promontoriu
lui sînt abrupte. La nord, platoul de formă ovală este legat printr-o şa ctt
masivul muntos. Platoul cu axul lung pe direcţia N-S, cu diametrele de
65 in, respectiv 25 m, are două terase, iar pe marginile lor se află z id u ri
de piatră. Platoul a fost explorat prin şase secţiuni.
Secţiunea 1. Plasată pe direcţia est-vest, are o lungime de 30 m. In
partea estică pe marginea platoului, zidul este făcut din lespezi de piatră
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legate intre ele cu pămînt, gros de 1,30 m; sub humus, stratul de cultură
La Teme era gros de 1 m, sub care se afla un strat de culoare brună, gros
de 0,10-0,40 m în formă de lentilă, care aparţinea epocii bronzului (cul
tura Wietenberg). Pe stînca nativă a fost lut galben. La mijloc, stratul
dacic s-a subţiat, avînd grosimea de 0, 30-0,40 m. Resturi de cultură din
epoca bronzului au fost constatate numai pe lîngă zidul estic. Pe partea
vestică, pe interiorul zidului, stratul dacic de asemenea a avut o grosime
de 1 m şi conţinea multe fragmente de vase. I n această porţiune zidul era
gros de 1 ,80 (fig. 1 /2, 4).

Secţiunea a II -ct. Partea sudică a platoului a fost secţionată cu un
şanţ lung de 20 m, în care a fost găsit zidul de piatră gros de 2 m.
Secţiunea a III-c1. Partea nordică a platoului şi zidul terasei I au fost
sec\ionate cu un şanţ lung de 1 7 m; ambele ziduri au grosimea de 1 ,80 m.
Zidul cetăţii a mai fost verificat prin secţiunile IV-VI.
Cetatea a avut o formă ovală cu axa lungă nord-sud, cu dimensiunile
45 X 25 m. Pe terasa a I I-a interiorul fortăreţei are dimensiunile de
15 X 15 m (fig. 2).
Î n secţiuni au fost găsite numai fragmente de vase care aparţin epocii
bronzului şi La Tene-ului dacic.
Fragmentele de vase din epoca bronzului au fost găsite la capătul
estic al secţiunii I, fn interiorul cetăţii, la baza zidului. Acestea fac parte
din străchini făcute din pastă bună de culoare brun-roşcată dintre care
două au fost întregite. Buza lor este puţin răsfrintă in afară, pîntecele
bombat. fundul plat sau puţin adîncit. Trei stră·chini sînt decorate pe
umăr cu caneluri oblice ; pe a patra, în afară de caneluri, sub buză se
găseşte un şir de împunsături. Dimensiunile acestor vase : înălţimea 4 5 cm, diametru! buzei 1 0- 1 1 cm, al fundului 3, 5, 4 cm (fig. 5/ 1-4).
Ceramica dacică este foarte fragmentară şi se împarte în următoarele
categorii : 1, ceramică făcută cu mîna; 2, vase făcute la roată.
Din prima categorie fac parte vase de tip borcan şi vase fructieră
cu picior. Vasele de tip borcan au buzele drepte, îngroşate, late sau răs
frînte în afară; sub buză sînt decorate cu brîu alveolat cu butoni de
formă alungită; pe umăr, decorul este brîu alveolat sau crestat. Un frag
ment de buză este decorat cu o bandă de linii paralele, urmată de o
bandă cu linii în val (fig. 5/9). Un alt fragment dintr-un vas, în afară
de brîul alveolat, mai este decorat şi cu butoni de formă rotundă (fig.
6 / 2). Tot cu mîna sînt făcute două fragmente de vas ; unul este o bucată
din buza unui vas fructieră cu picior de culoare neagră, celălalt fragment
prevăzut cu un buton alungit aparţine unei urne (fig. 6/ 6).
Categoria a II-a a ceramicii prezintă următoarele tipuri : vase fruc
tieră de diferite dimensiuni, străchini, cupe, ulcioare cu toartă (fig. 6/ 9)
şi vase de tip "Krausengefăs�o;" (fig. 6/9). Toate sînt făcute din pastă fină
de culoare cenuşie. Vao;; e le fructieră sînt de diferite dimensiuni, pe margini
neornamentate sau cu decor lustruit cu linii în val. (fig. 6 / 7 / 1 0)., cu
piciorul scund prevăzut cu borduri în relief. Restul ceramicii este foarte
fragmentar.
I n afară de acestea. trei fragmente de vase făcute la roată, bine arse,
decorate cu caneluri înguste sînt de factură romană (fig. 6/ 1 1- 1 2).
La încadrarea cronologică a aşezării şi a cetăţii nu avem alte ele
mente decît materialul ceramic şi construcţia acesteia asemănătoare cu
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· celelalte cetăţi dacice din sud-estul Transilvaniei. Unele dintre acestea
din urmă sint mai bine datate pe baza monedelor sau fibulelor descope
rite in ele.
Ceramica dacică este fragmentară; în privinţa formei şi decorului
reprezintă tipurile de vase care sint cunoscute în sec. I î.e.n. - sec. I e.n.
Fragmente de vase timpurii sînt relativ puţine. Datarea în această peri
oadă tîrzie este sprijinită şi de trei fragmente de vase de factură romană.
Cetatea a fost probabil contemporană cu cea de la Covasna. Acest fapt
arată felul de construcţie cu terase, cu zid făcut din lespezi de piatră
legate între ele cu lut. Nu avem nici o indica\ie ca cetatea să fi fost
devastată, nefiind găsite urme de incendiere, observate foarte bine la
cetatea de la Covasna. Acest fapt dovedeşte că cetatea probabil a fost
predată fără lupt� sau a fost părăsită cu ocazia înaintării trupelor romane
în această regiune. O locuire din epoca romană sau dintr-o epocă mai
tîrzie nu este atestată.
Se pune problema rolului acestei cetăţi în sistemul de apărare al
dacilor din sud-estul Transilvaniei.
ln a doua jumătate a secolului trecut şi la începutul secolului nostru,
cetăţile din sud-estul Transilvaniei au intrat în atenţia mai multor cerce
tători ca : Orbân 3, Ackner 4, Marţian s, unele dintre acestea fiind atribuite
fie ungurilor, fie secuilor, saşilor sau dacilor. A. Ferenczi şi I. Nestor,
cu ocazia unei periegheze au încercat încadrarea unora dintre cetăţile din
j udeţul Covasna in sistemul de fortificaţie a dacilor 6. A. Ferenczi a mai
făcut şi o lucrare vastă, tratînd problema cetăţilor din judeţul Harghita 7•
Desigur că aceste cercetări avind la bază numai descoperiri de suprafaţă
n-au putut aduce date sigure privind originea lor.
In ultimele decenii, o serie dintre aceste cetăţi au fost săpate de
către Muzeul din Sf. Gheorghe şi s-a putut constata că unele dintre ele
au fost construite de către daci. Din punctul de vedere al sistemului con
strucţiei, pot fi împărţite în două grupe :
1 . Cetăţi întărite cu şanţ şi cu val de pămînt;
2. Cetăţi cu zid de piatră, toate făcute pe platoul movilelor sau pe
piscurile munţilor unde terenul a fost amenajat prin terasare. Cetăţile
care au fost construite pe un teren mai puţin ridicat nu au avut mai multe
terase, fiind amenajat numai platoul.
La prima grupă a cetăţilor întărite cu val de pămînt aparţin urmă
tom·ele cetăţi : cetatea de pe "Vîrful ascuţit" de la Cernat, cetatea Vapa
de la Bic-;adul Oltului, cetăţile Jigodin I, III la Miercurea Ciuc, cetatea
Bogat, cetăţile de la Porumbenii Mari şi Zetea. Peste unele dintre acestea,
în epoca feudală s-a construit cîte o fortăreaţă cu zid de piatră legată
cu mortar.
La cetăţile din prima grupă, valul este construit din pietre nelucrate,
legate între ele cu pămîntul rezultat în urma săpării şanţului. In faţa
valului exista un şanţ, care în foarte multe cazuri este greu de observ3.t.
3 B. ORBAN, op. ci t., p. 154.
4 M.J. ACKNER, Die romischen A lterthiimer, JCC, 1, 1856, p. 3 şi
s I. MARŢIAN, Repertoriu arheologic pentru Ardeal, Bistriţa, 1 !J20.

1938,

urm.

6 A. FERENCZI. op. cit., p. 246-26 1 .
7 A. FERENCZI, Cetăţile antice din judeţul Ciuc, ACMI, 1932-1938, Cluj ,

p.

247, 352.
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Valul a fost făcut numai pe latura unde urcarea era accesibilă, iar laturile
piezişe au rămas cu fortificaţie naturală. Forma lor în plan - patrulateră
cu colţuri rotunjite, pentagonală - a fost făcută după configuraţia te
renului.
Cetăţile din grupa a II-a, ca cele de la Covasna, Caşin şi Racu ocupă
de obicei înălţimi dominante, cu largi posibilităţi de a supraveghea regiu
nea respectivă. Terenul amenajat cu terasare posedă trei (cetatea de la
Cova�na) sau două terase (creasta cetăţii din Valea Caşinului). Pe terasa
de sus au fost construite locuinţe, dar şi pe celelalte terase au fost găsite
urme de locuire, bucăţi de chirpici din locuinţe făcute din material lem
nos, fragmente de vase, unelte etc.
Zidul de obicei înconjoară vîrful muntelui şi este construit din les
pezi de piatră, prelucrate pe faţa exterioară şi legate intre ele cu pămînt.
Grosimea lui este de obicei 1,80 m, dar la unele cetăţi zidurile sînt şi mai
groase : J,50 sau 9 m (ca la Covasna pe terasa a II-a). Majoritatea cetăţilor
se găsesc pe înălţimi mari sau în văi greu accesibile; foarte puţine sînt
aşezate pe forme de teren mai joase, ca de exemplu la intrarea în Depre
�iunea Ciucului : cele trei cetăţi dacice Jigodin I, II, III; la ieşirea din
depresiune o singură cetăţuie, pe movila lui Bogat. Amplasarea acestora
pe acest loc era necesară din cauza configuraţiei terenului ca şi datorită
faptului că regiunea . a fost in vecinătatea limesului roman in faţă cu
castrul roman de la Olteni în Valea Oltului.
Se pune intrebarea cînd, în ce împrejurări şi cu ce scop au fost
construite aceste cetăţi ? Pentru a da un răspuns avem foarte puţine ele
mente şi acestea in primul rînd de caracter arheologic.
Pentru datarea cmnologică nu se poate lua în considerare felul de
construire cu val de piatră sau cu zid de piatră. La Jigodin I şi III cetăţile
� înt întărite cu val de pietre ; în prima au fost găsite monede greceşti din
secolul al II-lea î.e.n. iar în a doua, la Jigodin III, monede romane din
secolul al III-lea e.n. ; acestea datează fiecare cetate în epoci diferite. Pe
de altă. parte, materialul ceramic descoperit ne dă doar indic;lţii vagi
pentru incadrarea cronologică mai exactă. Nu vedem în�ă nici o indicaţie
in a stabili că cetăţile cu val au fost construite înaintea celor cu zid de
pi<1tră.
In privinţa epocii în care au fost construite aceste cetăţi ne putem
b<1za numai pe materialul ceramic descoperit. Ele aparţin cel mai devreme
secolelor II-I î .e.n, unele fiind probabil ridicate în timpul lui Burebista.
Nu este exclus insă ca şi într-o epocă mai timpurie d acii să fi construit
cetă \i, fapt dovedit de cetăţile cu val de pietre, care arată o tradiţie moşte
nită din prima vîrstă a fierului de la sistemul de construcţie a cetăţilor
hallstattiene întărite cu val de pămînt, ca de ex. la Sîngeorgiu de Pădure
(judeţul Mureş), Cernat (judeţul Covasna) etc. Construirea lor în timpul lui
Decebal nu este plauzibilă, ci doar reamenajarea unora fiindcă erau la o
distanţă destul de mare de la graniţa imperiului roman şi nu au fost
periclitate direct de romani.
Amplasarea acestor cetăţi în interiorul arcului carpatic nu arată un
sistem de apărare al graniţei Daciei în felul sistemului defensiv roman.
Nu sint construite la intrarea pasurilor, ci în interiorul regiunii, lucru ce
se explică prin faptul că dacii locuiau pe ambele versante ale Carpaţilor.
Totuşi, cetăţile în discuţie formează un sistem de apărare specific lo�al
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pentru o formaţie de stat, compusă din mai multe triburi, fiecare avînd o
oarecare independenţă. Nu avem nici o indicaţie în a dovedi că cetăţile au
fost construite drept sedii ale unor căpetenii de trib, ele servind mai mult
ca locuri de refugiu, adăpost pentru populaţie în cazul atacurilor inamice.
In priYinţa sistemului de apărare al dacilor constituit din cetăţi, re
giunea cea mai bine cercetată este partea sudică, regiunea Hunedoarei,
unde se află cele mai puternice cetăţi dacice. Făcînd o comparaţie cu
acestea, putem constata multe asemănări, dar şi anumite deosebiri. Şi
unele şi altele se găsesc in regiunile de munte, pe înălţimi dominante,
in punctele strategice ale regiunii respective, folosind la amenajarea tere
nului terasarea. In sud-estul Transilvaniei însă, incinta de piatră nu este
fortificată cu turnuri, iar zidul este făcut numai din lespezi de piatră, nu
din blocuri . Construcţiile interioare, mai modeste, nu sînt aşa de solide
ca cele din cetăţile Hunedoarei. Prin urmare cetăţile din sud-estul Transil
vaniei, prin dimensiunile lor mai mici se impun ca nişte fortificaţii întă
rite pentru o comunitate mai mică, un loc de refugiu al populaţiei în caz
de pericol. Această menire a avut-o şi cetatea din valea Caşin ului.
ln afară de aceste cetăţi mai sînt încă şi altele neidentificate, a căror
cercetare va completa cunoştinţele noastre asupra sistemului defensiv din
această parte a Daciei.
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LA CITE DACE DANS LA VALLEE DE CAŞIN
(DEP. DE COVASNA)
RESUME

A la limite de la comune de Valea Seacă, dans la vallee du ruisseau
"Cetătii", affluient du ruisseau de Caşin, s'eleve la montagne de Cece.
A la base de la montagne, sur la rive droite du ruisseau, a ete decouverte
une habitation dace. Avant les Daces a l'epoque du bronze, dans la meme
place, etaient etablis les porteurs de la culture de Wietenberg. Au sommet
de la montagne, les Daces ont amenage deux terrasses entourees d'un mur
de pierres avec de la terre comme liant. A l'interieur de la cite, on a
troun; des fragments de vases datant de l'epoque du bronze (culture
Wietenberg) et du terops des Daces. La cite a ete construite sous le regne
de Burebista et les Daces l'ont quittee a cause de la conquete romaine.
Durant les invasions, la cite a servi de refuge pour la population autoch
tone etablie, comme la prouve l'habitation, sur la rive du ruisseau. Dans
les couches plus recentes, on n'a trouve aucune trace de culture ulterieure
il ce ! le des Daces.
Les cites daces du sud-est de la Transylvanie, compte tenu de la
manif>re de construction, peuvent etre divisees en deux groupes :
1 . Cites en terre, fortifiees a vallum et fosse.
2. Cites a terrasses, entourees de mur de pierres ont le liant etait
la terre.
Les cites de la vallee de Caşin et de Covasna font partie de ce der
nier groupe et elles ont ete construites, probablement, au temps de Bure·
bista.
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Fig. 1.
1. Cetatea darică din
valea Caşinului. Vedere gene
rală.
-

Fig. 2.

-
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,,
F'ig. 5. -

Fragmente de vase din epoca bronzului şi epoca dacică
cetatea din valea Caşinului.
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Fragmente de vase din epoca dacică din aşezarea şi cetatea din valea Ca
şinului.
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ZOLTAN SZEKELY

Fig. 7. - Cană de lut din aşezarea dacică.
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RELAŢIILE POLITICE ALE BRAŞOVULUI CU MOLDOVA
lN SECOLELE XV -XVI
IOAN PRAHOVE:\NU

Intemeiat pe vechea vatră a satului " Bras ău" 1 şi atestat documentar
pentru prima dată la j umătatea secolului al XIII-lea, oraşul Braşov a
cunoscut incepind din a doua jumătate a veacului următor o dezyoltare
deosebită sub toate raporturile, datorită interferenţei mai multor factori :
geografici, economici şi politici.
Situat la intersecţia principalelor artere de legătură dintre ţările
române, Braşovul a constituit in evul mediu centrul economic şi cultural
al întregului teritoriu românesc, racordat la căile de comunicaţie dintre
Occident şi Orient.
Pe lîngă poziţia geografică favorabilă, privilegiile comerciale acordate
de către domnii ţărilor române, incepind din a doua j umătate a secolului
a XIV-lea, au asigurat cadrul juridic pentru stabilirea unor perm<mente
raporturi economice şi culturale intre Braşov, Ţara Românească şi
Moldova.
Relaţiile Braşovului cu Ţara Românească şi Moldova, reglement ate
prin privilegii şi salvconducte erau determinate nu numai de interese
economice ci şi de cele politice, circumscrise acţiunii comune de apărare
impotriva tu r cilor. Semnificativă pentru subli nierea rolului pe care 1-au
avut legăturile cu Ţara Românescă şi Moldova in dezvoltarea oraşului
Braşov este scrisoarea adresată in anul 1 5 5 8 de către Marele Vornic mun
tean Stănilă braşovenilor : "voi ştiţi bine că fără noi nu puteţi fi şi ţara
voastră, Ţara Bîrsei, fără ţara noastră nu poate fi" 2•
Ne vom referi, in cele ce urmează la relaţiile politice dintre Braşov şi
Moldova in timpul domniilor lui Ştefan cel Mare şi um1aşului acestuia
Petru Rareş, care au imprimat şi Transilvaniei aceeaŞi orientare în raport
de evenimentele vremii. Iar Petru Rareş a fost arbitrul situaţiei premer
gătoare constituirii Principatului autonom al Transilvaniei la 1 5 4 1 .
Pentru epoca glorioasei domnii a celui ce a fost portretizat d e către
cronicar ca "mic de stat dar mare in fapte", numeroase documente moldo
veneşti vorbesc de comenzi de arme la Braşov precum şi de informaţii
reciproce in ceea ce priveşte mişcările armatelor turceşti.
Br�ovenii şi-au dat seama de puterea şi iscusinţa lui Ştefan cel Mare,
de aceea încă din 1468 ei sprijină domnia acestuia impotriva uneltirilor
1 N. IORGA, Braşovul şi românii, Bucureşti, 1905, p. 3.

2

GR. TOCILESCU, 534 Documente istorice slavo-române din Ţara Româneas�ă
1i Moldova privitoare la leglfturile cu Ardealul (1346-1603), p. 445-446.
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lui Petru Aran. Un răvaş din 1 0 iulie 1 468 trimis la Suceava şi semnat
de cei mai de frunte boieri ai lui Ştefan cel Mare, cuprinde sfatul acestora
către braşoveni de a da crezare trimisului lor Iliaş 3• Comentînd acest
răvaş, Ioan Ursu, unul dintre principalii biografi ai lui Ştefan cel Mare,
nu exclude posibilitatea că această solie "să fie în legătură cu o meşteşu
gită cursă pe care de multă vreme căuta să o întindă ucigaşului tatălui
său. Braşoveni i ar fi fost în acest caz complici" 4.
Politica braşovenilor de apropiere de Şt.�fan cel Mare le dictează <:i
atitudinea acestora faţă de domnii din Ţara Românească, după cum aceştia
erau prietenii :-'. au duşmanii turcilor. Faţă de Radu cel Frumos, susţinut
de turci, au o atitudine ostilă, interzicînd exportul de arme, iar cînd dom
nul Moldovei se p• egătea să-1 înlocuiască, braşovenii sprijină această
ac\i une trimiţînd lui Ştefan arme. Intr-o scrisoare din 1 1 octombrie 1 4 7 0
Radu se plînge braşovenilor, acuzîndu-i că "au pace şi concordie cu
Ştefan, îi adăpostesc spionii acestuia şi-i vînd arme" 5, fapt care atestă
pe deplin apropierea hotărîtă a braşovenilor de Ştefan cel Mare.
În primă·v ara anului 1 474, cînd, Laiotă Basarab se împotrivea turcilor,
Braşovul reia vechile legături de prietenie cu Ţara Românească. O scri
soare din acest an a domnului Ţării Româneşti este concludentă în această
privinţă : "Să-mi trimiteţi aici voinici în ajutor şi să le daţi arme căci de
va da Dumnezeu nu veţi mai avea frică de turci, ca pînă acum, căci se
află acum la domnia mea solul fratelui meu Ştefan voevod, j upîn Valpaş
logofătul, şi l-a trimis înainte, iar Ştefan vine cu toate oştirile sale în
ajutorul no<.: tru. Aşa să ne staţi şi voi, în ajutor cu ce puteţi ca să ne apă
răm de turci şi de vrăjmaşii noştri" 6.
Relaţiile politice dintre Braşov şi Ştefan cel Mare se întăresc în
preajma şi în timpul războaielor de la Vaslui şi Valea Albă. O serie de
documente ne vorbesc despre trimiteri de arme, despre trimiteri de solii
şi de informări reciproce în privinţa mişcării turcilor.
Astfel, inaintea luptei de la Vaslui, braşovenii trimit mari cantităţi de
arme lui Ştefan cel Mare, 7 iar după bătălie, printr-o scrisoare din 1 no
iembrie 14 75, în urma primirii soliei braşovenilor formată din Gaşpar şi
Mihai îi asigură şi de sprijinul său. "Să ştie domnia voastră de lucrul
pentru care aţi trimis solia la noi, pe fraţii voştri, jupin Gaşpar şi jupîn
Mihai, că noi toate bine şi toate cu de-amănuntul le-am priceput . . . sîntem
prietenii voştri şi ai întregii creştinătăţi" 8•
Inaintea bătăliei de la Valea Albă, Ştefan cel Mare trimite la Braşov
pe Mihai, meşterul, pentru a cumpăra săbii şi arme, rugîndu-1 pe judele
Braşovului, prin scrisoarea sa din 1 8 feburarie 1 4 76, să sprijine acţiunea
acestuia "să laşi pe sluga noastră pe meşterul Mihai să vie la noi cu săbii
şi arme, ca să ne fie impotriva păginilor"9• Dind ascultare domnului
moldovean, judele Braşovului înlesneşte cumpărarea şi trimiterea de
arme, dind meşterului Mihai şi preţioase informaţii in privinţa mişcărilor
3 1. BOGDAN, Documentele lui Ştefan cel Mare, vol. II, Bucureşti, 1 913, p. 299.
4 1. URSU, Ştefan cel Mare domn al Moldovei, Bucureşti, 1925, p. 6 1 .
s Ibidem, p. 6B
6 Ibidem, p. 78.
7 Ibidem, p. B l .
8 1. BOGU'AN, op. cit., p . 336.
9 Ibidem, p. 337.
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turcilor. Printr-o scrisoare de răspuns, Ştefan mulţumeşte braşovenilor
pentru modul cum a fost sprijinit, adăugînd "vă rugăm pe domnia voastră
să ne daţi de ştire şi de aici inainte de cele ce veţi afla" 10.
La data de 5 iunie 14 76, Ştefan trimite din mij locul oştirii, pe cind
se afla la Birlad, un sol, şi anume pe Vulpaş, cu scrisoare rugîndu-i din
nou pe braşoveni să-i trimită noi ştiri în privinţa mişcării turcilor şi le
pune în vedere să nu permită exportul de grîu sau alte bucate in Ţara
Românească" căci ei doresc pieirea noastră şi a întregii creştinătăţi, '?i
sînt supuşi turcilor" 1 1 .
După bătălia de la Valea Albă şi în urma reluării domniei în Ţara
Românescă de către Vlad Ţepeş, braşovenii trimit în solie la Ştefan cel
Mare pe Martin, care informează pe domn despre evenimentele din Ţara
Românească. Mulţumindu-le pentru aceste informaţii Ştefan trimite prin
acelaşi Martin o scrisoare rugîndu-i să-1 informeze şi pe mai departe
"dacă nu s-au întîmplat fratelui său Vlad Ţepeş vr-un rău '· 12.
In anul 1479, Ştefan cel Mare fiind informat că Ţara Românească e
străbătută de numeroase oşti turceşti, roagă pe braşoveni să-1 informeze
precis asupra direcţiei de atac a acestora. Braşovenii care ţineau nume
roase iscoade in Ţara Românească (este vorba de românii din Şcheii Bra
şo,·ului şi din comuna Rişnov), aflînd că turcii se îndreaptă spre trecă
toarea Branului şi câ deci ei sint cei vizaţi, la data de 26 aprilie trimit
domnului moldovean o scrisoare impresionantă prin care îl roagă "cu
mare dor şi dragoste" să le vină cit mai grabnic în ajutor socotindu-1 ca
pe unul ce e destinat să apere aceste părţi ale Transilvaniei 13 .
Primejdia turcească pentru Braşov şi Moldova devenea din ce în ce
mai ameninţătoare în măsura in care, în Ţara Românească, Basarab cel
Tînăr, zis Ţepeluş, la inceput devotat lui Ştefan, a trecut de partea turci
lor insoţindu-i pe aceştia chiar în expediţii. In această atmosferă relaţiile
dintre Braşov şi Moldova se string şi mai mult. Semnificativă pentru
această perioadă este scrisoarea trimisă de la Hîrlău la 9 iulie 1 4 80 de
Ştefan cel Mare braşovenilor, prin care acesta ii înştiinţează că turcii şi
muntenii au prădat ţara secuilor şi se pregătesc din nou să prade sau în
Moldova sau în Transilvania. El îi roagă să sprijine mişcările lor, să-1
înştiinţeze despre ele şi să aducă la cunoştinţă şi lui Ştefan Bathory cele
scrise de el, indemnindu-i să se apropie de Moldova "domnia voastră cău
taţi bine cu iscoade şi dacă veţi vedea domnia voastră că acei vrăjmaşi
pornesc sau impotriva voastră, sau impotriva noastră, ·să fiţi gata şi să ne
trimiteţi iute de ştire şi noaptea şi ziua ca să fim şi noi gata şi să ne
ridicăm împreună cu domnia voastră împotriva acelor vrăjmaşi" 14•
Ca şi in alte rînduri braşovenii se grăbesc să-1 informeze pe Ştefan
asupra desfăşurării evenimentelor, corespondenţa continuind şi in anul
următor (1481). Din acest an avem scrisoarea din 4 februarie prin care
domnul Moldovei mulţumeşte braşovenilor pentru ştirile ce i-au trimis
10

Ibidem, p. 338.
Ibidem, p. 339-340.
12 I. BOGDAN, op. cit., p. 341.
1 3 Ibidem, p. 353.
14 Ibidem, p. 356.
11
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despre Ţepeluş şi-i asigură că va trimite şi el ştirile căpătate de la oa
menii săi din Turcia 1 5.
După anul 1 4 8 1 corespondenţa politică dintre Braşov şi Moldova
pri\·ind acelaşi obiectiv apărarea împotriva turcilor încetează, deoarece
Ungaria, care stăpînea la acea epocă şi Transilvania, a încheiat în anul
1 48:3 un tratat de neagresiune, pe timp de cinci ani cu sultanul Baiazid,
succesorul lui Mahomed al II-lea. In aceste condiţii Braşavul va avea cîtva
timp linişte din partea turcilor. Insă Moldova rămîne obiectivul principal
al expansiunii turceşti, Ştefan cel Mare găsindu-se în faţa unui duşman
mult mai puternic. In schimb legăturile comerciale şi culturale între Bra
şov şi Moldova au continuat în tot timpul domniei lui Ştefan cel Mare şi
a urmaşilor săi. La începutul secolului al XVI-lea, după ce turcii s-au
asigurat în ceea ce priveşte ţările române, ei s-au îndreptat, cu toate pu
terile spre Ungaria pe care o înving în bătălia de la Mohacs din anul
1 526, unde a murit şi regele maghiar.
După dezastrul de la Mohacs, lupta pentru ocuparea tronului Unga
riei, devenit vacant, s-a dat între Ioan Zapolya, voievodul Transilvaniei şi
Ferdinand de Habsburg. Teatrul principal al luptelor dintre cei doi can
didaţi s-a mutat în Transilvania, rîvnită de Habsburgi pentru bogăţiile
sale şi pentru importanţa ei strategică. Multe oraşe din Transilvania, prin
tre care şi BraşoYul, au trecut de partea lui Ferdinand de Habsburg,
declarîndu-se duşmani ai lui Ioan Zapolya, pe care îl sprijineau secuii,
o parte a nobilimii şi turcii.
In acest conflict cei doi adversari au căutat să-şi asigure sprijinul
domnului moldovean, Petru Rareş. "Dar cei doi regi urmăreau să folo
sească, fiecare în interesul său, pe Rareş, acesta înţelegea să profite de
acest prilej pentru a-şi spori posesiunile transilvănene şi, totodată, influ
enţa în această ţară " 16 .
Trecind de partea lui Zapolya, în luna ianuarie 1 529, Petru Rareş,
după ce străbătu "Ţara Secuilor", s-a îndreptat cu armata sa spre "Ţara
Bîrsei '·, apropiindu-se de Braşov. Intimpinat cu daruri de solii oraşului,
care 1-au rugat să cruţe localitatea, promiţînd totodată supunere faţă de
Zapolya, Petru Rareş a părăsit Ţara Bîrsei la 8 februarie 1 529, întorcîn·
du-se în Moldoya 17.
Deoarece braşovenii n-au respectat promisiunea făcută, rămînînd
credincioşi lui Ferdinand, Petru Rareş a trimis în luna iunie 1 529 o ar
mată contra lor, sub comanda marelui vornic Grozav, care avea ordin
"să iasă în faţa Braşovului pe drumul de jos" 18 .
"Armata marelui vornic Grozav s-a ciocnit cu armata ardeleană a lui
Ferdinand, de sub conducerea lui Ştefan Mailat, episcopul Gerendi şi
Valentin Ti::iri::ik , în ziua de 22 iunie 1 529 lîngă Feldioara (aproape de
Braşov) . . . Armata lui Ferdinand a fost zdrobită cu desăvîrşire şi coman
danţii au putut scăpa cu fuga. Mailat, urmărit de moldoveni şi de secui,
15 I. BOGDAN, op. ci:t., p. 359.

16

Din istoria Transilvaniei, voi. 1, Ed. a III-a. Bucureşti, 1063, p. 1 75.
17 r. URSU. Petru Rareş, Bucureşti, 1923, p . 10.
16 OCTAVIAN POPA, Ştefan Mailat Domnul Făgăraşului (1502-1550), in "Ţara
Birsei", I I I , 1 93 1 , nr. 6, p. 506-507.
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s-a ascuns sub un pod al Oltului de unde apoi a luat-o spre Făgăraş, unde
şi-a găsit adăpost sigur'' 19.
Lupta de la Feldioara a fost dezastruoasă pentru braşoveni. .,In acea
luptă nenorocită, ca să nu zicem ruşinoasă, scriu braşovenii, am pierdut
toţi soldaţii, şi toate tunurile noastre au fost duse de moldoveni. Nicio
dată Ţara Bîrsei nu a suferit un dezastru a.!ia de mare '; 20.
Armata moldoveană victorioasă s-a reintors în ţară aducind lui Petru
Rareş o pradă bogată. Dar braşovenii au rămas şi pe mai departe credin
cioşi lui Ferdinand, fapt care a determinat a treia campanie impotriva
lor. In luna octombrie 1 529, Petru Rareş se afla din nou in Ţara Birsei.
La inceput, el a cerut braşovenilor să i se supună şi să recunoască pe
Ioan Zapolya ca principe al Ardealului. La refuzul acestora, la 25 octom
brie 1 529, în timp ce se afla in fruntea armatei sale la Prejmer, domnul
Moldovei trimite braşovenilor o scrisoare cerind supunerea. .,Am venit
aicea ca să \"ă silesc pe voi, cari sînteţi răzv-rătiţi contra luminatului rege.
Iar să Yă supuneţi stăpînirii sale. Aşa ni se pare nouă că aveţi de gind
să vă hrăniţi cu pietri". Scrisoarea se termină cu ameninţarea că dacă
refuză să se supună .,vom pune să se calce in picioare semănăturile voas
tre" şi îi invită să trimită soli distinşi ca să trateze 2 1 .
Pentru că braşovenii n-au ţinut cont de scrisoarea lui Rareş, acesta
atacă, la 29 octombrie 1 529 oraşul, distrugind o mare parte din fortificaţii.
Braşovenii, văzînd primejdia care-i ameninţă, ascultară de data aceas(a
de sfaturile domnului, trimiţînd la 1 noiembrie o solie, care pentru a
îndupleca pe domn îi aminteşte .,ţara majestăţii voastre şi ţara noastră
au fost totdeauna unite'' 22. Solii i-au oferit 5000 florini pentru răscumpă
rarea prinşilor şi cruţarea oraşului de bombardare. In afară de aceasta
i-au mai dat pe deasupra un dar .,de onoare" de 600 florini. Totodată
braşovenii s-au obligat prin tratatul incheiat cu Rareş, la 3 noiembrie
1 529, să recunoască de rege pe Zapolya, fapt pomenit şi de Petru Rareş
intr-o scrisoare din 1 5 3 1 adresată lui Ioan de Zapolya "Braşovenii şi
toată Ţara Bîrsei sunt de doi ani sub judecata şi indemnul meu" 23.
Datorită spri jinului hotărîtor pe care Petru Rareş l-a acordat lui Ioan
ZLipolya, e l obt,inu : .,Cetatea de Baltă cu domeniul său, Ciceul cu 60 de
sate româneşti, Gnguraşul cu peste 30 de sate, Bistriţa şi Valea Rodnei
cu 2 :� de sate şi cu minele de aur şi argint. Rareş devine astfel arbitrul
situaţiei din Transih·ania" 24
.\ceastă situaţie din Transilvania nu convenea turcilor care in terve
niră prin Aloisio Gritti, pe care Petru Rareş l-a prins şi l-a ucis in anul
1 534. Acţiunea aceasta, care in fond era îndreptată imporiva Porţii, 1-a
apropiat pe Rareş de partida antiotomană a lui Ferdinand de Habsburg.
Dar, la 24 februarie 1 5:38, Ferdinand a semnat la Oradea un tratat de pace
cu Ioan Zapolya. A urmat inlocuirea lui Petru Rareş cu Ştefan Lăcustă şi
intervenţia armată a turcilor in Transilvania şi Ungaria, fapt care a dus
•

19 I bidem. p. 507.

20
21
22
21
24

Ibidem. p. 507.
I. URSU, op. cit., p. 11.
Ibidem, p . 17.
Ibidem, p . 20.
Din istoria Transilt"aniei, p. 1 75 .

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

40

ION PRAHO\'EANU

la transformarea Ungariei, stăpînită de Zapolya, în paşalîc turcesc (29
3ugust 1 54 1 ) şi a Transilvaniei în principat25.
Desfăşurarea evenimentelor survenite după anul 1 5 4 1 influenţează
şi relaţiile politico-economice dintre Braşov şi Moldova, imprimîndu-le
o nouă fizionomie, cu totul deosebită aceleia de pînă acum, cind regimul
juridic al acestor legături economice era �tabilit de privilegii domneşti.
In fruntea Transilvaniei autonome era un principe ales de dietă, care,
ca şi domnii Moldovei şi ai Ţării Româneşti, era investit cu largi prero
gative în pt oblemele de politică externă şi internă.
Dezvoltarea oraşului Braşov, ca de altfel a întregii Transilvanii , este
influenţată în această perioadă de nesfîrşitele războaie purtate pentru
stăpînirea acestei ţări de cele două puteri, Turcia şi Imperiul habsburgic,
care căutau să impună la conducere principi, partizani ai politicii lor. Unii
dintre aceşti principi, în special cei reformaţi, vor sprijini dezvoltarea
Braşovului, alţii, îndeosebi cei catolici, vor cauza multe neajunsuri oraşu
lui, a cărui conducere era compusă din patriciatul săsesc luteran. Această
stare de lucruri va influenţa şi relaţiile politico-economice dintre Braşov
şi Moldova.

2S

Ibidem, p. 177.

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

DIE POLITISCHEN BEZIEHUNGEN ZWISCHEN BRAŞOV
(KRONSTADT) UND DER MOLDAU WAHREND DES XV UND iXVI
JAHRHUNDERTS
(ZUSAMMENFASSUNG)

Die Stadt Braşov (Kronstadt), am Schnittpunkt wichtiger Verkehrs
wege zwischen den rumănischen Lăndern gelegen und somit durch die
grossen Verkehrsadern mit Westeuropa und dem Orient in Verbindung,
war im Mittelalter das wirtschaftliche und kulturelle Zentrum des ge
samten rumănischen Territoriums.
Die politischen Beziehungen von Braşov (Kronstadt) zur Moldau,
besonders wăhrend der Herrschaft von Stephan dem Grossen und Petru
Rareş, gehorten zu den gemeinsamen antiottomanischen Aktionen. Im Rah
men dieser Unternehmungen war Braşov (Kronstadt) der Hauptlieferant
von Waffen an die rumănischen Lănder. Gleichzeitig schickte die Stadt
Gesandte an den moldauischen Herrscherhof, die Informationen i.iber die
Bewegungen und die Absichten der ottomanischen Armee i.iberbrachten.
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FAGARAŞUL IN POLITICA LUI MIHAI VITEAZUL
DE UNIRE A CELOR TREI ŢARI ROMANE
IOAN CIUPEA şi RALUCA COMARDICEA

Permanenta şi intensitatea legăturilor românilor, aflaţi de o parte şi
de alta a munţilor, este tot mai argumentat demonstrată de cercetările din
ultima \Teme ca fiind una din realităţile fundamentale ale istoriei po
porului nostru.
Evoluţia politică, social-economică şi culturală a Ţării Făgăraşului a
cunoscut fenomene şi momente ale căror semnificaţii, depăşind cadrul
loca l, o evidenţiază tot mai pregnant ca tipică pentru ideea de mai sus 1 .
Unul din aceste .momente reprezentative este legat de rolul pe care
cetatea şi ţinutul Făgăraşului 1-au avut în planurile politice şi militare
ale lui Mihai Viteazul, constituind totodată o confirmare a faptului că
prima unire politică a românilor a purtat pecetea puternicei personalităţi
a marelui voievod.
•

•

•

Lucrare fundamentală pentru cunoaşterea istoriei Ţării Făgăraşului
şi a unităţii în evoluţia social-economică a societăţii româneşti din depre
siur:ea de la nord de munţi şi din Ţara Românească, Boieri şi vecini în
Ţara Făgăraşului în sec. XVI-XVII, a academicianului David Prodan
subliniază şi importanţa pe care ţinutul a avut-o în politica lui Mihai
Viteazul, fiind "nu numai domeniul său de temelie ci şi puternicul punct
de sprijin al stăpînirii sale în Transilvania" 2.
Rîndurile care urmează îşi propun să prezinte aspectele concrete care
au condus pe distinsul istoric la sublinierile din lucrarea amintită, privind
rosturile hotărîte domeniului şi cetăţii Făgăraşului de .către Mihai Viteazul,
aspecte nu lipsite de importanţă în cronica marilor fapte ale primului
uni ficator politic al românilor precum şi în ansamblul de date care leagă
strîns istoria acestui ţinut de aceea a Ţării Româneşti.
1 Analize aprofundate ale unor asemenea momente ale i storiei Ţării Făgăraşu
•:ezi la : K. HOREDT, Contribuţii la istoria Transilvaniei în sec. IV-XIII Buc•.J
reş t i . 1 958 ; ŞT. Pi\.SCU, Voievodatul Transih:aniei, voi. I, Cluj, 1 97 9 ; TH. N Â GLER,
Cercetările din cetatea de la Breaza (Făgăraş) in Studii şi comunicări, Arheologie
istorie X IV. 1969 ; A. ARMBRUST,ER, Românii în cronica lui Ottokar de Stiria: O
nouă itlterpretare, Ln Studii, nr. 3, Tom 25, 1972 ; D. PRODAN, Boieri şi vecini in
Ţara Făgăraşului in sec. XVI-XV II in Anuarul Institutului de Istorie din Cluj, VI.
1 963 ; ŞT. METEŞ, Emigrări româneşti din Transilvania în secolele XIII-XX, Bucu
reşti, 197 1 .
2 D . PRODAN, op. cit., p . 165.
lui
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Prima atestare documentară a Ţării Făgăraşului - "Terra Blacho
rum", în diploma acordată la 1 222 cavalerilor teutoni 3 - defineşte în
acelaşi timp realitatea istorică fundamentală a acestei vechi vetre de viaţă
românească, pentru care permanenta legăturilor cu Ţara Românescă con
stituie o caracteristică la fel de importantă.
în pofida masivităţii impunătoare, Munţii Făgăraşului nu au fost o
piedică pentru legăturile românilor de la nord şi de la sud, după ce marile
trecători au început a fi controlate de noua stăpînire din Transilvania, în
vreme ce potecile tăinuite au fost mereu circulate, dovadă fiind numeroa
sele ştiri documentare despre făgărăşeni trecuţi în Ţara Românescă de h
începuturile epocii feudale pînă la Unirea din 1 9 1 84. Sînt foarte cunoscute
trecerile repetate peste munte ale celebrului Gheorghe Cîrţan. Alt mare
călător făgărăşan, Ion Codru Drăguşanu, relatînd plecarea sa din Drăguşul
natal, consemna, în · veacul trecut, în una din epistolele sale şi un element
din tradiţia locală : "mocanii noştri, cum numesc România "Ţara", aşa
chemă şi Cimpulungul simplu "Oraş", dind a se inţelege că Ţara Făgă
raşului fu perteninţă a României şi primul "oraş" sau metropolea noastră,
oarecind Cîmpulungul" 5. Tradiţia şi documentele arată că peste munte se
trecea in "Ţară" amintind astfel stăpînirea domnilor munteni asupra
Ţării Făgăraşului ca şi toate firele mai mult sau mai puţin ştiute care
legau aceste părţi ale pămîn tului românesc.
Este cunoscut faptul că, după ce nu a mai fost stăpînită efectiY de
către domnii munteni s-a păstrat, vreme îndelungată, în titulatura dom
nească termenul de "Herţeg al Făgăraşului şi al Amlaşului", la început cu
rost revendicativ, dovadă fiind· cele două încercări de la începutul secolu
lui al XVI-lea de recîştigare a fostei posesiuni, iar mai tîrziu faptul expli
cîndu-se ca intrat în tradiţia cancelariei 6. Apariţia acestui termen în
titulatura a şase documente ale lui Mihai Viteazul 7 ar putea primi ultima
explicaţie. Se impune însă observaţia că documentele sînt datate în anii
1 597-1599, adică anii tratativelor cu imperialii, cind poziţia o.'icilantă a
lui Sigismund Bâthory periclita frontul luptei antiofomane, şi cînd pentru
Mihai Viteazul se profila calea de urmat, adică aducerea sub o singură
cîrmuire a celor trei ţări române 8. Nicolae Iorga arăta : "De acum inter
vine . . . ideea cealaltă, pornită din instinctul celui care se simţea legat
de toate elementele risipite ale aceluiaşi neam, fără ca aceasta să fie încă
3 Documenta Romaniae Historica. D. Relaţii intre ţările române, voi . I. 12::: :2 1 456, dac. 1, p. 2 (ln continuare : D.R.H.).
4 D . P Ror:;A N , op. cit . , passim ; i d c m . Urbariile Ţării Făgăraşului, ''OI. 1 . lllO l 1 650, BucurP!>ti. 1970 ş i voi. I I , 1651-1680, B ucur eşti , 1 976, pass ; m ; �T. METEŞ,
cp . cit., passi m ; idem, Shuaţia economică a românilor din Ţara 1· t!aăraş u lu i , Cluj.
1935, r.assim ; C . CONSTANTINESCU-M I RCEŞTI. Păstoritul transhumant ş i impli·
caţiile lui în Transilvania şi în Ţara Românească în sec. XVIII-XIX , Bucureşti,
1976, .passim. Incă din 1640 un t•rbariu al Ţării Făgăraşului am i n tea citeva din l o c•J
rile de trecere peste munte. cf. D. PRODAN, Urbariile . . . , voi. I, p . 735-736.
s IOAN CODRU DRAGUŞANU, Peregrinul transilvan, p . 45.
6 D. PRODAN, Boieri şi vecini . . . , p. 1 64 şi 1 82.
7 Fostele posesiuni ale Ţării Romăneşti, Făgăraşul şi Am l aş ul apar insc1·isf' in
t i tultura domnească a lui Mihai Vi teazul in documentele emise la 27 sept. 1 597,
Tîrgovişte, 24. febr. 1 598, Tîrgovişte. 6 sept. 1 598, Tirgoviste, 10 apr. 1 599. Tîrgovişte,
4 aug. 1 599, Tîrgo v iş te , şi 28 aug. 1 599, Bucureşt i (D.R.H., B. Ţara Românea�că,
voi. XI, 1975. dac . nr. 263, 274. 314, 327, 337 şi 339).
a 1. IONAŞCU, Ţările române in timpul domniei lui Mihai Viteazul in Jstona.
medie a României, partea intii, B uc ureş ti, 1966, p. 357.
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pentru dînsul o politică : urmărirea legării într-un singur stat a acestor
fragmente de viaţă românească"9. Deosebit de grăitor apare gîndul voievo
dului transmis în octombrie 1 598 de către Petru Armeanul, solul lui Mihai
la arhiducele Maximilian, "cînd deci Ardealul, Ţara Românească şi Mol
dova ar fi împreună . . . cine poate şti ce ar trimete Dumnezeu . . . " 10.
In condiţiile acestea, cererea adresată imperialilor de Mihai Viteazul,
î n noiembrie 1 598, de a stăpîni trei cetăţi în Transilvania, între care şi
Făgăraşul 1 1, îndeamnă către considerarea faptului că, apariţia în titula
tur::� domnească a celor şase documente amintite, a fostelor posesiuni de
peste munţi ale domnilor munteni, nu este datorată numai tradiţiei cance
lariei . Dacă ar fi fost aşa s-ar fi întîlnit această situaţie şi in alte docu
mente ale lui Mihai Viteazul, anterioare anului 1 597.
Desfăşurarea evenimentelor, mult complicată de interesele multiple
asupra ţărilor române şi de instabilitatea politică din Transilvania, deve
nită ameninţătoare pentru Mihai Viteazul, avea să fie decisă de voievodul
muntean care, în octombrie 1 599, a trecut munţii indreptindu-se spre
Şelimbăr, locul confruntării cu oştile lui Andrei Bathory. Venind din
Braşov în ziua de 22 octombrie şi-a stabilit tabăra la Şercaia, iar în dimi
neata zilei de 23 octombrie a pornit spre Făgăraş, unde a prînzit în afara
cetăţii, îndreptîndu-se apoi spre Cirţa 12.
După intrarea triumfală în Alba Iulia, voievodul trece la organizarea
temeinică a stăpînirii sale în Transilvania fiind evidentă "tendinţa sa de
unificare politică şi stabilire treptată a unei administraţii româneşti" u.
Politica lui Mihai Viteazul în Transilvania era apreciată de comisarul im
perial Ungnad, în raportul său din februarie 1 600 către Rudolf al II-lea,
ca fiind aceea a unui " . . . possessor, gubernator et absolutus patronus . . . "
infnrmînd totodată că aşa se declara şi voieyodul însuşi14 • Rosturile pe care
marele voievod le-a hotărît cetăţii şi domeniului Făgăraşului ilustrează
din plin aprecierea lui Ungnad. Incă din toamna anului 1 599 a pus in
fruntea cetăţii Făgăraşului doi oameni d e încredere, Badea Stolnicul din
G!·ădişte şi Iane Comisul din Coşeşti. In 26 noiembrie 1 599 cei doi pîrcălabi.
ai cetăţii dau o chitanţă lui Ioan Budaki, - "iudicem bisstricensem" 15.
Tntr-un document emis din Făgăraş, datat 20 aprilie 1600, este amintit
"boierinul domniei mele jupan Foarcaş căpitanul din cetatea Făgăraşu9 N. IORGA, Istoria lui Mihai Viteazul, Bucureşti. Hl68, p. 2 4 1 .
1 0 HURMUZAKI - IORGA, Documente, X I I , doc. DCVII, p. 397.
1 1 Ibidem, dac. DCXXIX, p. 414 ( " . . . im Fali je ihme der Frieden bey dt>m

Turckischen Keyser, und die Gnade salte abgeschalgen werden, das ihrer ein das
Landt zu Theil werden m6chte, dargegen ihme drei Schlosser bleiben solten: Foga
rasch, SCihamos-Vywar, - der dritte Nhamb ist i1hme abgefallen").
1 2 A. VERESS, Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldorei şi Ţării
Româneşti, voi. V, doc. 232, p. 338 ; Quellen, V, p. 284 "Cum tandem vaivoda solvisset
Sarkano 23. Octobris, transiit Fagaras arcam, neminen laE'dens, immo ncque pagum,
quia alimenta dederant sufficienter. Sic milites eius diei veniunt in Kertz" ; Ioan
Darahi relatează şi el trecerea prin Făgăraş, amintind de soldaţi de-ai lui Mihai
inchi�i in cetate şi eliberaţi in urma ameninţării voievodului, cf. Călători străini
despre ţările române, voi. IV, p. 123; cf. şi IOACHIM CRACIUN, Cronicarul Szamos
kăzy şi însemnările lui privitoare la români, 1566-1608, Cluj, 19218, p. 1 16.

13 I. IONAŞCU, op. cit., p. 358.
1 4 .. . . . Ye weiter man mit der Cession von einander kho mbt und sich nahend
lautter und offen Ir Gnaden erclărn "possesor, gubernator et absolutus p atronus" . . .
(HURMUZAKI - IORGA, Documente, XII, doc. MLXXII, p. 706).
15 Ibidem, XV, partea intii , doc. MCCCCXXXVIII , p. 747.
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lui" 16. Aceştia sînt cei trei boieri ai voievodului care au fost puşi în frun
tea cetăţii Făgăraşului asemenea altora din alte cetăţi ale Transih·aniei.
Dar, în afară de cetate, Mihai Viteazul a luat pentru sine întreaga
Ţară a Făgăraşului, fosta posesiune munteană devenită apoi mare domeniu
feudal, pe care o dăruieşte soţiei sale Doamna Stanca. Faptul s-a petrecut
la sfîrşitul anului 1 599 şi are semnificaţii mai largi, deoarece nu a fost
doar un domeniu feudal pe care Mihai Viteazul şi l-a rezervat ci a avut
şi un rol politica-militar important. Omul politic, marele strateg a văzut
limpede virtuţile ţinutului. Aşezarea sa geografică, locul său în contextul
sud-transilvănean, factorul uman şi material care îl reprezenta şi exis
tenţa puternicei fortificaţii au determinat rolul pe care Făgăraşul l-a
avut în politica sa.
Trecerea marelui domeniu în stăpînirea sa şi dăruirea acestuia DoJm
nei Stanca este unul din actele de politică proprie pe care Mihai Viteazul
a dus-o în Transilvania. El a fost săvîrşit în pofida opoziţiei nobilimii �i
a curţii imperiale. In propunerile avansate de Basta privitoare la organi
zarea Transilvaniei, Făgăraşul face obiectul unui punct aparte (al şa"ele::1)
care prevedea ca domeniul să rămînă în proprietatea arhiducesei l\ I a r i a
Christierna 17 care intrase în posesia lui în urma căsătoriei cu Sigismund
Bathory 18. La sfîrşitul anului 1 599 intervine însuşi împăratul Rudolf
al II-lea care aflînd că Mihai a luat pentru el şi a dăruit soţiei sale Făgă
raşul se pronunţă pentru cedarea domeniului sau a venitului lui, J\I ariei
Christierna, aşa cum cardinalul Andrei Băthory fusese pus să plătească
1 6 .000 de taleri anual după ce l-a luat in stăpînire 19. Dar hotărîrea lui
Mihai Viteazul a fost luată, astfel că la sfîrşitul lui ianuarie şi începutul
lui februarie 1 600 circulau ştiri despre plecarea voievodului la Făgăraş
pentru a-şi întîmpina familia. Plecarea la Făgăraş a lui Mihai Viteazul
era anu nţată în 3 1 ianuarie de Carlo Magno pentru următoarele 6 ziJe20 .
Acelaşi lucru il anunţau şi comisarii Pezzen şi Ungnad in raportul lor din
7-8 februarie 1 600 2 1 • Acest raport, ca şi acela din 1 5-16 februarie 22
16 D.R.H., B., voi. XI, doc. 372, p. 518.
1 7 HURMUZAKI, vol. III, doc. CCLXXXV. p. 366.
18 D
. PRODAN, Boieri şi vecini . . . , p. 165.
19 " P .S . D'u wurdest dich woll zu erindern wissen, was Massen unserrer

freundtlichen lieben Muehmen, der Ert21herzsogin Maria Christierna, das Gueth
Fogarasch, mit den Zuegenhorungen, in den pactis sponsaliti von dem Sigismundo
Bathori versdhrieben und I rE'r L. nachPr eingeben, letzlioh auch von dem Cardinal
Bathori ob woll iniusto invasore, jărlich derselben seohze:hen Tausent Taler c' ura •.1ss
volgen zu lassen zuegesagt worden.
Ob wir nun woll vernernmen das der Michael Waida solches Gueth vu sich genom
men unnd SE'inem Weibe geben solle, so wollen wir uns doch zu ime versPhen . er
WE'rde siah, auf dein und deiner Mitcommissarien Zuesprechen, mit so unbillich
gegen besagter unserer Muehmen Lieb erzeigen, dass er ir solch�s Gueth mit wider
umb einraumen oder das Einkommen". HURM UZ AKI - IORGA, Documente, doc.
CMX, p. 561.
20 Ibidem, doc. MXVIII, p. 657.
2 1 " Uns gibt abermalls gross Naccgedenk!hen das der Michals Weib gen Fo<.!a
rasoh khumbt und sy der Sohn dort !hin belăit; auch der Michal ir bis dorlhin enct
gegen fahren, das Weib mit sich gen Weissenburg nemben und den Sohn wider inn
die Wallahei schikhen will: das gibt khein Ansahen alls wollt er aus Siebenbirgen
ziehen, oder cedirn". (HURMUZAKI - IORGA, doc. MLXXII, p. 682).
22 Ibidem, doc. MLXXII, p. 706-7 1 1 .
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evaluau situaţia ca nefiind de natură să arate că voievodul are în intenţie
să cedeze Transilvania. Plecarea lui Mihai spre Făgăraş a avut loc însă
numai în 20-21 februarie 23. Din alt raport al comisarilor ajunşi la Făgă
raş în 28 februarie reiese că Doamna Stanca a sosit aici pe la mijlocul
lunii februarie. Castelul era apreciat ca fiind bine construit şi întărit şi
că voievodul urma să-şi păstreze şi averea sa aici. Se arăta că în cetate
sînt doi boieri, dar nu şi o armată deosebită fără a se şti deocamdată dacă
se vor lua măsuri de întărire. Comisarii atrăgeau iarăşi atenţia că pe timp
ce trece, Mihai are tot mai puţin intenţia de a ceda Transilvania 24•
Luînd în stăpînire domeniul Făgăraşului voievodul a intervenit direct
în judecarea pricinii de hotar dintre satele Scorei şi Sărata 25, în adjude
carea unei părţi a satului Mîndra 26 şi înnobilînd pe boierul Vasile Bîrsan
din Luţa 27. La Făgăraş a ridicat pentru supuşii săi, în partea de miazăzi
a şanţului cetăţii o biserică care a fost apoi dărîmată la scurt timp după
moartea voievodului .
In toate documentele importante privitoare la organizarea Transih·a
niei, la situaţia sa este cerut ţinutul Făgăraşului, pentru el şi pentru fami
lia sa. A stăpînit Făgăraşul, dar a vrut în permanenţă să i se recunoască
această stăpînire. Unul din rapoartele citate mai sus 29 face cunoscut că
Mihai Viteazul pretindea Făgăraşul în baza unui "ius antiquum Vaivoda
rum Valachiae Transalpinae". Acest temei al stăpînirii sale asupra Ţării
Făgăraşului este invocat la mai mult de un veac după ce domnii munteni
nu au m a i stăpînit efectiv posesiunea de peste munţi aruncînd o lumină şi
asupra discuţiei titulaturii din cele şase documente din anii 1 597- 1 599 .
•

•

•

Luarea în stăpînire a domeniului Făgăraşului şi dăruirea acestuia
Doamnei Stanca nu era socotită ca un semn bun pentru interesele impe
riale de către Ungnad în raportul său din 15-16 februarie 1 600. Mihai
Viteazul era bănuit de scopuri ascunse notîndu-se o confidenţă făcută
de voievod lui Corniş în legătură cu plecarea spre Făgăraş şi încercarea
de a trece în Moldova 3o. Evenimentele ulterioare dezvăluiesc gîndul ascuns
de care îl bănuiau comisarii pe Mihai Viteazul. Este vorba de pregătirile
militare şi politico-diplomatice din primăvara anului 1600 făcute în vede
rea campaniei din Moldova.
După desfăşurarea lucrărilor dietei din 1 2-15 ' martie 1 600, Mihai
Viteazul a plecat în dimineaţa zilei de 16 martie spre Făgăraş 31 iar de aici
in 1 9 martie spre Sibiu. Comisarii sosiţi la Făgăraş după plecarea voievo23
24

25

26
27

28
29
30

I bidem, doc. MLXXXVII, rp . 723.
I bidem, doc. MCVII, p . 738-739.
D.R.H., B., XI, doc. 372, p. 5 1 7-519.
Ibidem, doc. 406. p. 559-560.
A. VERESS, op. cit., VI, doc. 34, p. 32-33.
Ibidem, IX, p. 1 3 1 .
HURMUZAKI - IORGA, Documente, XII, doc. MLXXII,
Ibidem. p. 7 1 1 .

p. 707.

3 1 "16 Martii mane hora 7 e x urbe solvit princeps, versus Cibinium contendit"
(Cf. Quellen, V, p. 288) şi HURMUZAKI - IORGA, Documente, XII, doc. MCLIII,
p. 791-792.
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dului s-au arătat nemulţumiţi de faptul că li s-a refuzat intrarea in cetate
de către boierii dinăuntru, aceştia avind consemn să nu lase pe nimeni
cînd voievodul lipseşte. Faptul apare suspect pentru comisari care au aflat
totuşi şi au consemnat într-un post-scriptum din 20 martie, despre 2000
de puşti şi săbii aduse la Făgăraş de Rătz Gheorg de la Viena, şi că Mihai
�-a arătat foarte mulţumit încercînd chiar el o puşcă pe care a lăudat-o
spunînd oamenilor lui că aceste arme le vor fi de mare folos 32 . Ştirile
lunii aprilie arată că Făgăraşul a fost principalul loc al pregătirilor cam
paniei moldovene. La 1 1 aprilie comisarii raportau despre trimiterea la
Făgăraş a cavaleriei sub paza a 24 de tunuri 33 iar în 25 aprilie informau
despre trimiterea artileriei 34. Voievodul însuşi a plecat in dimineaţa zilei
de 24 aprilie spre Făgăraş unde va ajunge o zi mai tîrziu 35. Documentele
relatează despre convocarea pentru ziua de 26 aprilie, la Făgăraş a repre
zentanţilor oraşelor ardelene în vederea depunerii j urămîntului. In 1 9
aprilie, din Alba Iulia sînt chemaţi pentru ziua de 26 aprilie la Făgăraş,
judele Bistriţei cu încă 5 orăşeni de frunte36. In 24 aprilie erau sosiţi la
Alba Iulia reprezentanţii Clujului în frunte cu judele Kakaş Istvan precum
şi delegaţiile altor oraşe. Comisarii aflaseră de intenţia voievodului ca pri
mul jurămînt să fie depus numai faţă de el37. Fruntaşii oraşelor nu s-au
prezentat la această convocare. Este consemnat faptul că arhiepiscopul de
Tîrnovo plecase la Făgăraş din dorinţa voievodului de a-1 avea alături JS.
Raportul comisarilor din 30 aprilie menţiona o trecere în revistă a trupe
lor făcută de Mihai, ştire pe care au aflat-o de la logofătul voievodului 39.
Sibienii erau zoriţi din "arce nostra Fogaras" în 28 aprilie pentru a preda
neîntîrzia dajdia 40. In aceste zile sînt aduse ştiri din Moldova de la un
preot şi de la un grup de 25 de pribegi moldoveni 4 1 . Şi tot în aceste zile
ale sfîrşitului lunii aprilie 1600 sînt adresate scrisori împăratului 42, arhi
ducelui Matia 43 şi lui Pezzen 44. Făgăraşul apare aşadar drept cartierul
general al ultimelor pregătiri înainte ca Ungnad· �ă consemneze "Iacta
32
Der Ratz Goorg, so, die Sabelkhlingen und 2000 R ăh r von Wien •herain
gefurt, ist vor 5 TagE'Il h i e her . . .
Dem Herrn Waida fasst unglaublih furk.homben, das im Eur M. die ROhr und Sabl
"

schikhen wurden ; hatt sich hoh druber erfreuth. und, nach dem im der Ratz J·ă rg
ein Rohr zum Muster mither hatt g ebraht , so h a tt ers gar vleissig besi•htigt, selbst
angeschalgen und das Musster feintlih gelobt,-vermeinend zeine Leut werden sich
gar fain dartzue schic·hcn und dieselben wol wieder den Feind brauhen khinnen ".
Este vorba probabi l de acele 8 cărute cu ai"'T!e trimise lui Mihai de la Viena men
ţionate în avizul din 15 februarie 160>0, cf. A. VERESS, op. cit. , VI, doc. 37. p. 36.
33 HURMUZAKI - IORGA, Documente, XII, doc. MCXCVI, p. 832.
3� Ibidem { doc. MCCXXIV, p , 869.
35 I bidem, Cf. şi P. IHN D ER Contribuţii privind domnia lui Mvhai Viteazul in
Transilvania îq Revista de istorie, Tom 28, nr. 4, 1975, p. 583-584.
36 H U RMlJ ZAKI - IORGA, Documente, XII, doc. MCCXIV, p. 848.
37 Ibidem, doc. MCCXXII, p. 864.
38 Ibidem, doc . MCCX, p. 848.
39 Ibidem, doc. MCCXXXI, p. 877.
40 Ibidem, do c . MCCXXVII , p. 872.
4 1 Ibidem, d o c . MCCXXXIV, p. 881. Tot acum probabil "Au ven it inaintea
domnie i mele în cetatea Făgăraşului" delegaţii 'împricinaţilor de la mănăstirea
Coşuna şi din satul Radovanu, cf. D.R.H. B, XI, doc. 412, p. 564.
42 HURMUZAKI - IORGA, Documente, XII, doc. MCCXXVIII, p. 873.
43 HURM U ZAKI, voi. IV, partea intii, doc. XXV, p. 44-45.
44 Ibidem, doc. XXIV, p. 43-44.
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est alea a Michaele" arătînd că pe 1 mai 1 600 a plecat de aici în drumul
său spre Moldova 45 devenind peste puţină vreme primul domn care s-a
intitulat "Voievod şi Domn al Ţării Româneşti şi al Ardealului şi al Mol
dovei".
Ca "Domn al Ţării Româneşti", încă din 1 597-1599 apărea în titula
tura lui Mihai Viteazul termenul de " Herţeg al Făgăraşului" pe care-I
socotea după documentul amintit mai sus ca "drept din vechime" ; ca
"Domn al Ardealului" Făgăraşul avea să fie "domeniul său de temelie"
şi principalul loc al acţiunilor sale înainte de a deveni şi "Domn al Mol
dovei".

In iulie 1 600 în cadrul tratativelor duse cu diplomatul imperial Pezzen
de "Mihai-Vodă Măria Sa, Domnul Andealului, Moldovei şi Ţării Româ
neşti" apare înscrisă şi dorinţa de a stăpîni, el şi urmaşii lui, Gurghiul,
Veciul (Brîncoveneşti) şi Făgăraşul "cum pertinentiis zuis"46. Repetata
menţionare a acestor cetăţi şi domenii în negocierile cu imperialii arată şi
ea importanţa care le era acordată de către Mihai Viteazul. Acestea au
fost cerute şi înainte de a intra in stăpînirea Transilvaniei dar şi după
pierderea ei.
După bătălia de la Mirăslău, multe documente vorbesc de retragerea
lui Mihai la Făgăraş unde îşi avea familia şi o parte considerabilă a bunu
rilor sale. In rapoartele lui Basta dintre 20 septembrie
1 0 octombrie
1 600, sînt consemnate ştiri după care voievodul s-a aflat la Făgăraş unde
şi-a regrupat forţele, fapt care a determinat pe generalul imperial să-I
urmărească 47. Şi raportul lui Ungnad din 2 1-22 septembrie arăta că
nobilimea se îndrepta spre Făgăraş unde se afla familia şi cea mai mare
parte a avutului acesteia adusă în Transilvania 48. In 22 septembrie acelaşi
Ungnad comunica ştiri aflate de la Ştefan Csaky ; Mihai Vodă s-a dus cu
3000 de oameni la Făgăraş unde a făcut tabără, tot acolo a plecat şi
Baba Novac cu 4000 de pedestraşi, armaşul Sava a dus 1000 de cai din
Moldova iar Deli Marco a venit cu 2000 de sirbi călări. Ungnad nu ştia
dacă cei 3000 de secui care au fost adunaţi la Făgăraş se mai aflau şi
acum acolo sau au plecat pe la casele lor. Şi Radu Clucer i-ar fi venit
in ajutor astfel că se bănuia că Mihai ar avea iarăşi vreo 16.000 de oameni.
Raportul menţiona hotărîrea nobilimii de a se indrepta spre Făgăraş pen
tru o nouă luptă 49. Nu a mai avut loc o nouă infruntare deoarece situaţia
creată de înaintarea in Moldova a polonezilor conduŞi de cancelarul Za
moyski, care urmărea să-1 pună pe Simion Movilă în tronul Ţării Româ
neşti, impunea retragerea grabnică peste munţi a lui Mihai Viteazul cu
oştile sale. Cronicarul Szamoskăzy vorbeşte de 1 8 .000 de oameni in oastea
lui Mihai 50 iar un alt raport al lui Ungnad relata plecarea spre Braşov a
voievodului cu 1 0 .000 de oameni, Făgăraşul fiind ocupat de oamenii lui
-

45 HURMUZAKI - IORGA, Documente, XII, doc. MCCXXXVI, p. 883.
Ibidem, doc. MCCCLI, p. 962.
Ibidem, doc. MDXCIII, p. 1 1 00.
48 HURMUZAKI, IV, I, doc. CXXIV, p. 136-137.
49 Ibidem, doc. CXXV, p. 138-139. Cf. şi P. BINDER, op. cit., p. 590.
50 1. CRACIUN, op. cit., p. 140.
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Ştefan Csaky. Acelaşi raport menţiona că în 24 septembrie au �osit la
Sibiu doi boieri trimişi de Mihai din tabăra de la Făgăraş, cu o scrisoare
datată 23 septembrie 1600 51.
Cu această scrisoare adusă de cei doi boieri, care au fost luaţi ca
ostatici, încep tratativele dintre foştii adversari de la Mirăslău. Intre pro
blemele în discuţie în aceste momente era şi aceea a locului unde aveau
să fie adăpostite familia şi averea sa care în situaţia creată în urma pier
derii Moldovei şi Ţării Româneşti ajung să fie zălogul fidelităţii voievo
dului faţă de imperiali. Se hotărîse iniţial că acest loc să fie Sibiul dar
Mihai nu este de acord arătînd că a vrut să evite captivitatea turcească
şi că doreşte să se bucure de libertate. Cere ca Făgăraşul să fie reşedinţa
familiei sale, unde să-şi aibă curtea, în libertate şi nu ca loc de detenţie
arătînd hotărît că rnai ales la Făgăraş nu vrea să fie închis. Considera că
nu este o dorinţă nedemnă şi nici prea mare aceea de a primi Făgăraşul,
Gurghiul şi Veciul. Aceştia sînt termenii în care se adresează lui Basta,
într-o scrisoare trimisă în momentele grele de la sfîrşitul lui septembrie
şi începutul lui octombrie 1 600 52• Dar nobilimea şi imperialii nu sînt de
acord cu dorinţa lui Mihai ca Făgăraşul să fie reşedinţa familiei sale
oferind un alt loc, Gilăul. Ca motiv al refuzului este invocată iarăşi stăpî
nirea anterioară asupra domeniului Făgăraşului a Mariei Christierna 53.
Adevăratele cauze reies însă din luările de poziţie ale lui Ungnad �i
Basta. Primul, pronunţîndu-se şi el pentru Gilău, arăta că dacă Mihai
ar ţine cele 3 cetăţi, Făgăraşul, Gurghiul şi Veciul şi avîndu-i aproape pe
secui ar controla o treime din T ransilvania 54 iar Basta considera că însăşi
stăpînirea Transilvaniei ar consta în a stăpîni două cetăţi, Făgăraşul şi
Deva 55.
Familia lui Mihai a fost condusă la Gilău 56 după care în februarie
1 6 0 1 , în condiţiile revenirii lui Sigismund Bathory in Transilvania, a fost
arestată şi transportată la Făgăraş 57 în aceeaşi ceţate în care cu un an
mai înainte intrase ca stăpînă. Nobilimea a hotărît în dieta de la Cluj ca
domeniul Făgăraşului să fie dăruit lui Ştefan Csaky 58 hotărîre întărită de
Sigismund Bathory prin actul din 10 iunie 1 6 0 1 59. Intemniţarea familiei
5 1 HURMUZAKI, IV, I, doc . CXXVIII, p. 142-143.

52

denn selbst in Fogaras will ich nicht eingespert seyn . . . Mein Wunsch
. .
Dasz wir aher Fogaras
als Wohnsitz filr unsere Familie ansprechen, geschieht. weil es nahe an der Wallachey
liegt und von dort sich leichter zu versehen ist . . . " HURMUZAK I , IV, I, doc. XV,
" • . •

ist, von S. M. Fogaras, G6rgeny und Vecsied zu erhalten.
p . 22.

53 A. VERESS , op. cit., V I , doc . 198, p. 2 1 8-219. In acest document este con
semnată şi cererea adresată lui Mihai de a restitui tunuri le luate din cetatea Făgă
raşului. In 1632 se mai afla pe unul din bastioanele cetăţii un tun de 24 de m ă j i ,
cu numele "Şoi mul" c e purta stema l u i M i:h a i Viteazul, cf. D. PROIJAN, Urbariile . . . •
vol. I, p. 1 32 .
54

HURMUZAKI, I V , doc. CXXXI, p . 1 47-148.

55 Ibidem,

IV, partea a doua, doc. III, p. 4.

56 .,22 octobris. Uxor Michaelis Vaidae in arccm Gyalu advecta est". C!. I. CRACIUN, op. cit., p. 143 ; cf. şi Quellen, V, p. 378.
'7 A. VERESS , op. cit., VI, doc. 303, p. 324-326.
sa
59

Ibidem, p. 326.
Ibidem, doc. 358, p.

375-379.
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sale la Făgăraş "a mîhnit mult pe Mihai Vodă" 60 care a primit veşti despre
soarta prizonierilor lui Csaky în martie 61 şi în aprilie 1 6 0 1 62.
După reconcilierea cu imperialii Mihai Viteazul avea să lupte îm
preună cu generalul Basta la Gurăslău împotriva lui Sigismund Bathory.
După \'ictorie s-a îndreptat spre Făgăraş pentru a-şi elibera familia 63 dar
drumul său avea să fie curmat de odiosul asasinat de pe Cîmpia Turzii.
Capătă valoare de simbol faptul că ultimul drum al voievodului îl
ducea spre Făgăraş "In fond se gîndea iarăşi la stăpînirea Transilvaniei
şi Făgăraşului trebuia să-i fie puternicul punct de sprijin. Aci, în mijlocul
unei boierimi şi populaţii masiv româneşti, în preajma Ţării Româneşti,
cu oastea Ţării Româneşti aproape, se putea simţi mai în siguranţă, aci
erau aproape şi secuii credincioşi. De aci trebuia să-şi ia deci noi puteri
pentru asigurarea stăpînirii sale în Transilvania" 64.

60

61

Ibidem, doc. 302, p. 324.

HURMUZA KI, IV, partea întîi, doc. CCVI, p. 246.
HURMUZAKI - IORGA, Documente, XII, doc. MDCCVIII. p. 1 1 78.
6 3 Ibtdem, doc. MDCCXCIII, p . 1218 şi doc. MDCCXCIV, p. 1 2 1 9 ; cf. şi l . CRĂ
ClUN, op. cit., p. 155-160 ; RADU POPESCU, Istoriile domnilor Ţării Româneşti,
Bucur€ft1i, 1963, p. 80 ; Istoria Ţării Romdneşti (Letopiseţul Cantacuzinesc), BucurPşti,
1960, p. 8 1 . Situaţia familiei lui Mbhai după aducerea ei la Făgăraş era aceea de
pcizonierat, lipsită de bunurile ei. In 1 8 aug. 1602 din Făgăraş, Nicolae Pătraşcu
cerea permisiunea de a merge la impăratul Rudolf al Il-lea; cl. VERESS, op. cit. ,
VII, p. 97. In 27 aug. 1602, Basta intervine pe Un gă împărat pentru a i se ordona
lui Ştefan Csaky, restituirea bunurilor familiei lui Mihai ; cf. VERESS, op. cr.. , VII,
doc. 59, p . 72.
64 D. PRODAN, Boieri şi vecini . . . , p. 166.
62
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LA TERRE DE FAGARAŞ DANS LA POLITIQUE DE
MICHEL LE BRAVE
R E S U M E

Les permanences des liaisans entre la Terre de Fagaras et la Walachie,
ant connu un de ses maments les plus importants dans la part que Michel
le Brave a confert a Fagaras dans sa politique d'union des les trois pays
raumains - Le Walachie, la Transilvanie et la Moldavie.
Damaine de la plus grande importance, ayant plus de 60 villages et
une forteresse puissante, le Fagaras sera le damaine particulier du sei
gneur Michel, le quel il fait don a sa femme, la Dame Stanca; mais aussi,
tenant une part d'une particuliere importance militaire et politique dans
san regne sur la Transilvanie et dans les preparations paur la campagne
en Moldavie.
Par la passessian de Fagaras pour sai-meme, par les prapos qu'il lui
a decide dans ses plans politiques, naus pouvans souligner en plus le fait
que sa politique d'union des les trois pays roumains a re<;u l'empreinte
de sa puissante persanalite, tenant, bien sur, compte des circonstances de,.;
lequelles cette union a eu lieu, et que la Terre de Fagaras a toujaur ete
un pont de liaison entre la Walachie et la Transilvanie, un facteur de
l 'unite de les trais pays roumains.
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MOARA DE HIRTIE DIN BRAŞOV IN SECOLUL AL XVI-LEA
Rolul ei in producţia şi in comerţul hirtiei pe teritoriul României.
Contribuţii la dezvoltarea culturii româneşti.
Importanţa pentru arhivistica românească.
GERNOT NUSSB A CHER

Hîrtia este un mijloc indispensabil pentru fixarea gîndurilor umane
şi astfel utilă pentru toate aspectele vieţii sociale. Importanţa hîrtiei ca
mijloci tor al culturii determină şi necesitatea studierii istoriei sale 1 .
Istoria hîrtiei urmăreşte cercetarea dezvoltării forţelor de producţie,
legăturile lor de interqependenţă cu relaţiile de producţie pe diferite trepte
ale dezvoltării în acest domeniu. După cum a arătat Karl Marx în Capi 
talul, "Drept exemplu atît pentru continuitatea producţiei cît şi pentru
aplicarea principiului automatizării, poate fi luată fabrica modernă de
hirtie. In general, în producţia de hîrtie poate fi studiată cu folos şi i n
amănunt deosebirea dintre diferitele moduri de producţie, precum şi legă
tura dintre relaţiile de producţie sociale şi aceste moduri de a produce.
Intr-adevăr, vechiul mod de fabricare a hîrtiei folosit in Germania oferă
o mostră de producţie meşteşugărească, Olanda în secolul al XVII-lea şi
Franţa in secolul al XVIII-lea un exemplu de manufactură propriu-zisă,
iar Anglia modernă un exemplu de fabricaţie automată în această ramură;
în afară de aceasta, în China şi în India mai există două forme vechi asia
tice ale aceleiaşi industrii 2 .
Drept urmare, cercetarea istoriei hîrtiei prezintă interes prin faptul
că ea constituie un caz model pentru cercetări economica-istorice.
O disciplină a istoriei hîrtiei, anume filigranologia, s-a dovedit deja
a fi de importanţă ca ştiinţă auxiliară a istoriei, ajutînd la datarea docu
mentelor scrise pe hîrtie 3. Filigranologia nu-şi poate. indeplini sarcinile
de ştiinţă auxiliară decit bazîndu-se pe studierea întregii producţii de
hirtie.
Hîrtia astăzi nu mai poate fi concepută să lipsească din viaţa omului.
Prima şi cea mai importantă funcţie socială a ei a fost şi este aceea de
purtător al culturii, de suport al scrisului, de mijlocitor al ideilor umane
, Cf. dr. WOLFGANG SCHLIEDER, Zur Geschichte der Papierherstellung in
Deutschland von den AKfăngen der Papiermacherei bis zum 17. Jahrhundert, în
Beitrăge zur Geschichite des Buchwesens, Band Il, L ei pzi g 1966, p. 33-166.
2 KARL MARX şi FRIEDRICH ENGELS, Opere, vol . 23, Bucureşti, 1966, p. 390.
3 Cf. DAMIAN P. BOGDAN, Filigranologia ca disciplină ştiinţifică, in "Revista
arhivelor", X , nr. 2 , 1967, p. 3--40; cf. şi S. JAKO. Bibliografia privind istoria hir
tiei din România, în "Studia Universitatis Babeş-Bolyai" , Series Historia, FasciC"U
,

Ius 1 1 1 969, p. 3 - 1 5 .

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

GERNOT NUSSBACHER

şi ca mijloc de realizare a relaţiilor dintre oameni. O altă funcţie este
aceea de împachetat, ambalaj, în diferite forme, pentru protecţia altor
produse şi pentru a mijloci comercializarea.
Hîrtia serveşte apoi şi în scopuri igienice şi ca materie primă pentru
alte ramuri industriale, aceasta însă numai în ultima vreme.
Pînă în secolul al XVI-lea nu putem urmări mai bine decît istoria
hîrtiei ca factor cultural, pentru alte domenii de folosire existînd prea
puţine informaţii în documentaţia păstrată.
In ţara noastră, înainte de a exista o producţie proprie de hîrtie, con
sumul de hîrtie s-a bazat exclusiv pe import. Hîrtia a ajuns în ţara noastră
in secolul al XIV-lea, îndeplinind funcţia de suport de scris pentru docu
mente publice şi particulare.
Ne referim mai întîi la Transilvania unde s-au păstrat mărturii mai
vechi despre cunoaşterea şi folosirea hîrtiei.
Inceputurile folosirii şi răspîndirii hîrtiei în Transilvania le prezen
tăm - în lipsa unui corpus de documente complet - pe baza documen
telor din colecţia "Urkundenbuch" . Acestea permit tnsă numai o vedere
parţială asup:--a problemei, dar suficientă pentru caracterizarea situaţiei.
In anul 1 9 7 7 a apărut volumul X din seria C-Transilvania al corpusu
lui "Documenta Romaniae Historica" . El include toate documentele pri
vind Transilvania din anii 1 3 5 1-1 355, cu o descriere diplomatică detaliată,
după care datele privind folosirea hîrtiei pe teritoriul Transilvaniei se pot
completa în mod fericit. Ne putem aştepta că viitoarele volume din "Docu
menta Romaniae Historica" să ofere alte completări la datele pe care le
prezentăm în continuare.
În Transilvania, cel mai vechi document scris pe hîrtie, care s-a păs
trat în Arhiva Capitlului din Alba Iulia, datează din anii 1 328- 1 :330 ;;i
provine din cancelaria papală din Avignon 4•
Prima poruncă regală pe hîrtie, cunoscută nouă, care a ajuns în
Transilvania, a fost emisă în anul 1 334 la Visegrad de Carol Robert 5•
Tot din anul 1 :3 :34 avem cunoştinţe despre primul document emis pe
hîrtie de Capitlul din Oradea, deci de o instituţie de pe teritoriul Româ
niei de azi 6.
Cel mai vechi document pe hîrtie emis de un voievod al Transilvaniei
pe care îl cunoaştem datează din anul 1 3 3 1 7.
Capitlul din Arad emite primul document pe hîrtie cunoscut, în 1 3 4 1 8.
Irr 1 348, comiţii comitatului Solnocul mij lociu emit un document pe
hîrtie la Săuca lîngă Carei 9.
In Transilvania, primul document voievodal, scris pe hîrtie îl cunoaş
tem de la vicevoievodul Petru, fiind emis in anul 1349 la Sîntimbm 1 0•
4 F RA NZ ZIMMERMANN - KARL WERN.ER. Urkundenbuch zur Geschichte
der Deutschen in Siebenbil'rgen, vol. I, nr. 465, Sibiu, 1 892, p. 4!2 1 .
s Ibidem, nr. 506, p . 460.
6 SZONYI 1. LASZLO. 14. szâzadbeli papirosokleveleink vizjegyei ( Filigranele
documentelor noastre de hîrtie din secolul al XIV-lea), extras din ,.Magyar K onyv
szemle 1907, Budapesta 1908, p. 27.
7 Ibidem, p. 30.
s Ibidem, p . 84.
9 FRANZ ZIMMERMANN - KARL WERNER, op. cit. , voi. II, nr. 633, Sibiu,
...

1897. p. 53.
1o Ibidem, nr. 646, p. 64.
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ln acelaşi an, şi comitele comitatului Cluj emite la Cojocna un document
pe hirtie 1 1 •
Seria documentelor pe hîrtie, emise de locurile de adeverire din
"Transilvania, incepe - după cite cunoaştem în prezent - la Conventul din
Cluj-Mănăştur în anul 1348 12, iar la Capitlul din Alba Iulia în 1350 13 .
lnainte de 1 3 5 1 a fost emis primul document pe hîrtie, cunoscut
astăzi, de către "provincia'" Sibiului 14. Cel mai vechi document pe hirtie
păstrat de la districtul Braşov datează din anul 1 355 15, iar din 1 35 6
primul pă-:trat emis d e "provincia" Mediaşului 16.
Din intervalul 1 3 5 1-1355 cunoaştem primele documente emise pe
hirtie de comitatele Satu Mare - 1351 17, Timiş - 1351 18, Arad - 1351 19,
Solnoc exterior - 1 352 20, Bihor - 1 354 21 şi Caraş - 1355 22 .
De la capitlul din Cenad cunoaştem documente scrise pe hîrtie de la
1 352 23 şi din acelaşi an de la Conventul din Dealul OrAzii 24.
Din cele 363 de documente din anii 1351-1 355, privind Transilvania,
64 sînt emise pe hîrtie de către instituţii din Transilvania. Dintre acestea,
cele mai multe provin de la Capitlul de Oradea · - 1 7, comitatul Satu
Mare
1 1 , conventul din Cluj -Mănăştur - 6, capitlul din Alba Iulia - 1 5
ş i voievodul Transilvaniei - 5.
In anul 1 366 apare hîrtia folosită în documente emise de comitatul
Turda 25, iar în 1 368 de la comitatul Solnocul interior, la Dej 26•
Cel mai vechi document păstrat, care s-a scris pe hîrtie la Cluj, a
fost emis în anul 1 :375 de către regele Ludovic I 27 •
Din succinta enumerare de mai sus, care nu are pretenţia să fie
-exhaustivă, reiese, că în decurs de o jumătate de secol de la prima apariţie
.a hîrtiei în Transilvania, întrebuinţarea hîrtiei ca suport de scris pentru
·1iocumente se generalizează, cel puţin la .· instituţiile şi în centrele mai
importante.
In ceea ce priveşte Ţara Românească şi Moldova, datele principale
privind începuturile întrebuinţării hîrtiei sînt cuprinse într-un studiu
amănunţit al lui Gh. Ionescu 28 .
-

1 1 I b id e m , nr. 652. p. UJ.
12 S . J AKO. Paleografia latină cu referire la Transilvania. in Documente pri
vind ist or ia RomâniC'i, I ntroducere. voi . I, Bucureşti , 1 956, p. 1 79 .
n FR1\NZ Z I MMERMANN. o p . cit., v a l . I l , n r . 660. p . 77.
14 Documenta Romaniae Historica, seria C Transilvania (in continuare : D . R . H .,
C.), voi. X, nr. 67, Bucureşti 19'77, p. 64-65.
.
15 lbictem, nr. �1 26, p. 340-341 .
16 F
RANZ ZIMMERMANN, op. cit., voi. I I . nr. 705, p. 1 22.
17 DR.H., C., voi . X . nr. 8 , p. 5-6.
1a I b i d e m , nr. 52, p. 47-48.
19 Ibi d em . nr. 74. p . 7 Î .
2 0 I b idem. n r. 9 6 . p . 1 0 7 .
2 � I b i d em , nr. 2 7 8 , p. 287-288.
22 Ibidem, nr. 340, p . 360.
23 I b i d em , nr. 1 3 1 , p. 139-140.
2 4 I b idem , nr. 1 48 , p. 1 55-156.
25 FRANZ Z I MMERMANN. op. cit., voi. II, nr. 844, p. 2 3 8 .
2 6 Ibidem, nr. 920, p. 3 1 7.
27 I bi d e m , nr. 1 040, p. 437.
28 GH. IONESCU, Contribuţiuni la studiul inceputurilor întrebuinţării hirtiei
in can c elarii l e Valahiei (Ţării Româneşti) şi Moldovei , în Studii şi cercetări de
istorie rnE'die, anul II. nr. 1 , 1951 . p. 77-90.
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Cel dintîi hrisov scris pe hirtie, care s-a păstrat din Ţara Româ
nească a fost emis de Mircea cel Bătrîn in anul 1 40629. Din Moldova,.
primul document pe hîrtie cunoscut astăzi a fost emis de Alexandru cel
Bun în anul 1428 30. Mai vechi ar fi documentul vistiernicilor acestui
domn, din 1404, adresat magistratului Bistriţa 3 1 .
Nu s-au cercetat încă originea şi căile de pătrundere a acestor hirtii,
dar ele desigur au intrat aici pe marile artei"e comerciale, care străbăteau
ţara. Majoritatea hirtiei folosite provenea din Italia, unde încă din secolul
al XIII-lea această industrie era mult dezvoltată 32.
Preponderenta hîriei italiene în Transilvania durează pînă în prima
jumătate a secolului al XVI-lea 33.
După bătălia de la Mohacs din 1 526, legăturile culturale directe ale
Transilvaniei cu Europa centrală au fost mult împiedicate din cauza riva
lităţii dintre Ferdinand de H absburg şi Ioan Zapolya pentru stăpînirea
asupra Transilvaniei. Ostilităţile care au durat peste un deceniu au dus
Ia o izolare şi mai mare. Aceasta a determinat înfiinţarea primelor tipo
grafii, care să satisfacă nevoile culturale cele mai acute ale ţării, avizată
in mare măsură pe importul de cărţi 34.
Prima tipografie a Transilvaniei a fost cea de la Sibiu, atestată doC\.1mentar din anul 1 529 35.
Cea de-a doua tipografie transilvăneană a fost înfiinţată de către ma
rele umanist braşovean Johannes Honterus, la Braşov, unde, începînd din
anul 1 539 este cunoscută editare<:! cărţilor 36. Destinaţia principală a tipo
grafiei era să furnizeze manualele şcolare necesare in şcoala orăşenească
reorganizată de către Honterus într-un gimnaziu umanist (Studium Coro
nense). Incă din primul an al activităţii, tipografia din Braşov lucrează
cu o mare capacitate de producţie, cunoscîndu-se zece cărţi ieşite de sub
29 Ibidem, p. 8 1 .
30 Ibidem, p. 85 ; vezi mai nou: DAMIAN P . BOGDAN. Di n paleografia slava
română, în Documente privind istoria României, I n troducere. voi . 1, Bucureşti. 1 95ti,

p. 1 27-128.
3 1 cf. Documenta Romaniae Historica, seria D, Relaţii intre ţările române. \·oJ. I ,
n;r. 1 1 0, Bucureşti. 1 077, p. 1 7 8---1 79 ; documentul este probabil datat greşi t ş i proYine
de fa,pt din anul 1 504.

32 JEAN IRIGOIN , Les origines de la fabrication du papier en Italie, în
,,Papiergeschichte", X I I I , nr. 5/6, Mainz, 1963, p . 65-6 6 : cf. şi SIG ISMUND JAKO
şi RADU MANOLEŞCU. Scrierea latină în evul mediu, Bucureşti, 1 9 7 1 , p. 40 : cf.
SZONYI, op cit . , p. 1 3- 1 4 ; majoritatea hîrtiei provine din Fabriano , o parte mică

din Veneţia.

33 cf. reproducerile de ifiligrane din publica ţiile: Quellen zur Geschichte Sieben
bilrgens aus Săchsischen Archiven, voi. I. Rechnungen aus dem Archiv der Stadt
Hermannstadt und der Săchsischen Nation, Sibiu. 1880. plan5a 1-7: Quellen zur
t.-=eschichte der Stadt Kronstadt, voi. I, Braşov, 1 889. planşa 1-3 ; voi. I I I , Braşov,

1896. planşa 1-6.

34 GERNOT NUSSBACHER. Von Buchdruckern und alten Buchern, Ein Bei
trag zur Gesohichte des siebenbilrgischen Buchdrucks vom 1 6 . bis zum Ende de s
1 8 . Jahrhunderts, 1, în .,Neuer Weg", Bucureşti. XX V I , nr. 795G, 7 decembrie 1 D74.

35 ZSIGMOND JAKO, Die Hermannstăcl ter Dru ckerei im 16. Jahrhundert w1d
ihre Bedeutung filr die rumănische Kulturgeschicht e , în .. Forschungen zur Volk;
und Landeskunde", Bucureşti, nr. 1. 1966. p. 3 1 -58. cu bibl iografia mai vethe a
cercetărilor.

36 GERNOT NUSS B ACH ER , Johannes Honterus. Viaţa şi opera sa in imagi �<i.
Ed. îmbunătăţită şi adăugită, B ucure.!iti , 1 977, p. 49.
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teascurile ei 37. Hîrtia folosită a fost adusă din străintate, după cum aratâ
filigranele ei, provenienţa lor nefiind studiată.
In socotelile oraşului Braşov din această perioadă apar foarte rar
numele furnizorilor de hîrtie. Astfel în 1 5 2 1 a fost cumpărată hîrtie de
le negustorul Petrus Schram 38, în 1533 de la Johann Benkner, fiul fostu
lui jude primar, el însuşi mare negustor şi mai tîrziu jude primar 39. tn
1 534 apar ca furnizori de hirtie pentru municipalitatea Braşovului Geor
gius Blesch 40 şi Johann Fuchs 41, care amindoi au ocupat mai tirziu funcţii
inalte în administraţia oraşului Braşov. In 1 536 a fost procurată hirtie de
la Jacobus Fuchs 42. In 1 539 este menţionat din nou Johann Benkner 43,
în 1541, hirtie a fost procurată de la Bartus Fuchs «. Din socotelile vigesi
male din anul 1 542 aflăm că marele negustor Christianus Hirscher a adus
la Braşov, printre alte mărfuri, şi două baloturi de hîrtie 45.
Pentru aprecierea cantitativă a acestei unităţi de măsură menţionăm
că în evul mediu se foloseau următoarele măsuri pentru hîrtie :
1 carte (liber, Buch) = 24 (25) coli ;
1 legătură (liga tura. Riess)
20 cărţi
480 (500) coli ;
1 balot (Ballen)
1 0 legături = 4800 (5000) coli.
Cifrele în paranteză reprezintă numărul colilor pentru hîrtia de
tipar 46.
Existînd deci la Braşov o necesitate permanentă de cantităţi mari de
hîrtie, care se procura greu din străinătate, şi existind un număr de
negustori mari, care dispuneau de capital suficent, toate acestea consti
tuiau premise favorabile pentru întemeierea unei mori de hîrtie la Braşov.
Astfel se ajunge la menţiunea din cunoscuta cronică a lui Hieronyrnu!
Ostermeyer, între evenimentele datate 1 7 februarie şi 28 iulie 1 546, in
care se spune :
"In acest an s-a făcut mai întîi hîrtie de către un polonez cu numele
Hannes, pe cheltuiala lui Johann Fuchs şi a lui Johann Benkner" 47.
Urmărind desfăşurarea evenimentelor în mod mai amănunţit, aflăm
următoarele etape ale începuturilor morii de hîrtie din Braşov :
=

=

=

37
Je

39

Ibidem, p. 5 1 -58.
Quellen - Kroristadt . . . . II, p . 1 0 3 .
I b i dem p. 3 1 0 .
.

4 U J oidem. p . 393.
4 1 Ibidem, p. 394.

Ibidem, p. 447.
Ibidem, p. 63 1 .
4 4 Quellen - Kronstaclt . . .
I I I , p . 103 ; vezi ş i G YA RFAS TIHA MER. A Bra.�
sai ăt v6sseg tortimete (Istoria meşteşugului aurarilor din Braşov) , Braşov, 1912, p. 85.
45 Quellen - Kronstadt . . . , I I I , p . 194.
40 Dr. KARL THEODOR WEISS, Handbuch der Wasserzeichenkund e, bearbeitet
uncl hc>rausgegeben von Dr. Wisso Weiss, Leipzig, 1962, p. 27
H Quellen zur Geschichte der Stadt Brass6, Band IV, Braşov, 1 9�3, p . 5Q6 ; o
sinteză a problemei vezi in lucrarea : JAKO SIGISMUNIJ', Inceputurile jabricării
hirtiei in ţara noastră, 1 ; Morile de hirtie din Braşov şi Cluj in secolul al XIV-lea,
42

43

.

in .. Revista bibliotecilor", XXIII. nr. 3, 1970, p . 1 77-179 ; o vedere generală despre
prepararea hirtiei in ţările române, vezi la SIGISMUND JAKO şi RADU MANO
LESCU, Scrierea latină . . . , p. 41, bibliografie p. 47-48 ; ultima sinteză, vezi GERNOT
NUSSBACHER : Anfiinge der Papierherstellung, in .,Neuer Weg", Bucuceşti, XXVIII,
nr. 8448, 13 iulie 1 976 ; Erweiterung uncl Untergang, in "Neuer \Veg", nr. 8454, 20
iulie 1 916; Verbreitung in den rumănischen Lănden, in ,.Neuer Weg.. nr. 8464, 31
iulie 1976.
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La 1 9 februarie 1 545 s-a cumpărat terenul pentru moara de hîrtie,
pentru suma de 25 florini 48.
La 25 februarie 1 545, din porunca judelui primar Vincentius Schnei
der, s-a dat lui "Ioannes Papyrarius" suma de 5 florini din vistieria
oraşului 49.
Intre 7 şi 12 martie 1 546, cînd meşterul "Ioannes Papyrarius" a adus
j udelui primar şi magistratului oraşului Braşov prima hîrtie cofecţionată
aici, el a primit ca "bibale" suma de 2 florini 50.
Intr-o ultimă menţiune de după 25 noiembrie 1 546, descoperită mal
recent, se spune că "din porunca domnului jude primar şi a senatorilor,
lui Joannes Papyrarius i s-au dat 5 florini" 5 1 .
După cum a putut stabili cercetătorul bucureştean Alexandru Mare�
acest prim meşter . de hîrtie, care a activat la Braşov, a fost Johannes
Hockermann, care a lucrat înainte la moara de hîrtie din Balice lîngă
Cracovia. Neputînd să achite în termen o datorie de 500 florini, contrac
tată la 14 august 1 544 la Bartholomeus Cromer din Cracovia. probabil u n
mare negustor, Johannes Hockermann s-a refugiat - pare-se - la Bra
şov, pentru a se sustrage, fie şi numai momentan, obligaţiilor asumate 52.
O altă posibilitate ar fi, ca el să fi acceptat oferta negusotrilor braşoveni
Fuchs şi Benkner, să ridice pentru ei o moară de hîrtie la Braşo\' în
schimbul unei retribuţii care să-i permită achitarea datoriei. La 30 aprili61
1 546 s-a eliberat un salvconduct pentru soţia lui să plece la Braşov după
soţul ei Johannes Papyrarius 53. !ncepînd cu anul 1 54 7 apar din nou în
filigramele morii de hîrtie din Balice lîngă Cracovia iniţialele . I.H." al9
lui Johannes Hockermann 54. Astfel menţiunea din socotelile Braşovului
din noiembrie 1 546 pare să se refere la banii de drumeţie pentru întoar
cerea spre Cracovia, acordaţi lui Hockermann, după ce a condus construc
ţia şi a iniţiat în procesul de producţie pe nişte lucrători localnici.
Din ştirea cronicarului Ostermeyer mai rămîn de comentat numele
celor doi antreprenori, Johann Fuchs şi Johann Benkner.
Joh a nn Fuchs, de · meserie aurar, a fost senator al B raşovului din
1507 pînă în 1 549. In 1 526 a devenit comandantul trupelor oraşului, fiind
trimis în 1 5 28 la împăratul Carol V la Praga şi în 1530 la regele Ferdinand
de Habsburg. In 1 5 29, Fuchs a fost villic al Braşovului, al doilea funcţio
nar după judele primar, ocupînd în anii 1 5:30- 1 532 funcţia de castelan
al cetăţii Bran, iar între 1 533- 1 54 0 supraveghea posesiunile Zărneşti şi
Tohan. După moartea j udelui Lucas Hirscher "cel mic" ( 1 5 4 1 ) , Fuchs a
fost ales jude primar al Braşovului. In 1 542 a fost ales consilier al regen 
ţei Transilvaniei din partea Universităţii săseşti 55. In anii 1 542-1543, sub
.

48 Quellen .

. .,

49 Quellen .

.

zintă inclcieli.
5°

VI, Braşov, 1909, p . LVI ; ştirea n u este contcmporaJnă şi pre-

. , III, p. 259.

I bidem , p. 340.
Arhivele Statului Braşov,

51
(in continuare : A.S.B.), Socoteli alodiale Braşov,
I/6. p. 532 : "Ex commissione domini Judicis et Juratorum Ciuium dedimus Joanni
Papyrario fiorenos 5".
52 ALEXANDRU MAREŞ, Primul meşter de hirtie din Ţările Române, in
"Limba Ro mân ă XXII , nr. 1 , 1973, p . 60-61.
5J Ibidem, p. 62.
54 Ibidem, p . 61.
55 FRIEDRICH STENNER. Die Beamten der Stadt Brass6 (Kronstadt), Braşov,
1916, p. 46 ; cf. şi GYARFAS TIHA MER, op. cit., p. 83-84.
",
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patronaj ul său s-a efectuat Reforma la Braşov şi în Ţara Bîrsei, iar în 1 5 H
el a determinat instalarea lui Honterus in funcţia d e primpreot al oraşu
lui şi secularizarea averilor bisericeşti 56.
Johann Benkner a fost fiul judelui primar Johann Benkner, căruia i-a
fost adresa tă cunoscuta scrisoare a lui Neacşu din Cîmpulung din anul
152 1 , pri mul document păstrat scris în limba română. Johann Benkner,
care era şi ginerele judelui Lucas Hirscher, a devenit senator al Braşovu
lui in 1 5:3 5, ocupînd diferite funcţii mai mici între 1541- 1 542. In 1 545 el
a fost vil lic al Braşovului, iar în anii 1 547 şi 1548, apoi 1 550-1552, 1 5551 560 şi în 1 565 a ocupat funcţia cea mai înaltă în administraţia oraşului,
aceea de j ude primar, fiind şi sprijinitorul diaconului Coresi 57.
.Johann Benkner este tipul întreprinzătorului renascentist. El a dobîn
dit mai tirziu şi o spălătorie de aur la Zlatna sa.
Cu aceşti susţinători materiali şi spirituali, moara de hîrtie din Bra
şov, prima de pe teritoriul României, avea create condţiile necesare unei
bUt:.e funcţionări.
Instal aţia cea mai importantă a morii de hîrtie era şteampul acţionat
hidraulic, în care erau tocate într-o pastă deşeurile textile care formau
materia primă de bază. Forţa motrice erau rîul Ghimbăşelul, în regiunea
Rctualului cartier "Stupini". Pentru realizarea colilor se foloseau site de
sîrmă, care erau prevăzute cu filigrane.
Primele h îrtii păstrate cu filigran braşovean apar în lunile aprilie
i unie 1 5 4 G . Ele reprezintă stema Braşovului în varianta încetăţenită de
Johannes Honterus - coroana cu trunchiul de copac cu rădăcini - iar
dedec;ubt o ,- ulpe. Această vulpe este emblema lui Johann Fuchs (deoarece
"Fuchs .. înseamnă "vulpe") 59.
La inceputul anului 1 54 7 apare un nou tip de filigrane. Pe o j umătate
<1 c o l i i se află stema Braşovului, iar pe cealaltă vulpea60. Incepind din a
doua jumătate a anului 1 547, dispare vulpea din filigranele morii de hîrtie
din Bra�o\·, fapt care pare să indice retragerea lui Johann Fuchs din
întreprindere, Johann Benkner rămînînd singurul ei proprietar 6 1 .
In 1 553 aflăm din nou numele unui meşter de hîrtie "Hans Papyr
macher", care a primit din partea magistratului Braşovului un împrumut
de 5 florini 62 . In acelaşi timp apare un nou tip de filigrane, începînd de
la mij locul anului 1552, probabil confecţionate de acest "Hans Papyr
macher", şi care sînt folosite pînă în anul 1 555 63 .
O nouă fază a istoriei morii de hirtie începe în anul 1 55fi, cînd
Johann Benkner, ca jude primar al Braşovului, a fost trimis să întîmpine
pe regina Isabella şi pe fiul ei, Ioan al II-lea Sigismund Zâpolya, care au
fost reinstalaţi în Transilvania 64• Probabil că Benkner a obţinut atunci
56

GERNOT NUSSBACHER. Johannes Honterus . . . , p. 65, 91-93.
FR. STENNER, op. cit . , p. 9-1 0 .
53 Q uellen . . . , v o i . VI, p . XLV I I I şi L V I I I-LX II.
59 GEBHARD
BLUCHER, Filigranele braşovene şi t ipăriturile chirilice din
SC'co i u l al XV 1-lea, in , .Revista bibliotecilor" , XX, nr. 7/1967, p . 422 (tipul II).
6 0 I bidem, p . 422 (tipul I ) .
6 1 Q u e llen . . , voi. V I , p. LVI.
6 2 A .S.B, Socoteli alodiale Braşov, Pachet acte 182, nr. 6, p. 1 , nr. 7, p. 1 .
61 GEBHARD BLUCRER. Din istoria hîrtiei ş i a tiparului chirilic din Braşov
în a d o u a jumătate a secolului al XV /-lea, in Cumid.ava, Culegere de studii şi cer
cetări a Muzeului ju deţean Braşov, I I I , Braşov, 1969, p. 1 6 1 .
6 4 Istoria României î n date, Bucureşti, 1 97 1 , p . 1 22 ; c! . şi Quellen . . . , I V , P ·. 5 1 9 .
57

.
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un privilegiu de furnizor al curţii, deoarece începînd din 1 556 se constată
o creştere considerabilă a hîrtiei braşovene folosită în cancelaria princi
pelui. Urmare a acestei situaţii este filigranul schimbat, reprezentind de
acum înainte şi pînă în 1 560 stema Braşovului, iar deasupra lupul din
stema familiei Zapolya 65.
La 25 noiembrie 1 56 1 , Johann Benkner a incheiat un acord cu un
alt meşter de hirtie, cu numele Hans Zipser, ca să-i cedeze moara de
hîrtie in schimbul sumei de 1 1 63 florini 66• Hans Zipser a plătit in şase
rate semestriale aproape jumătate din sumă, dar in 1 565 au murit
amîndoi contractanţii67.
Din perioada lui Zipser (1 563) cunoaştem că meşterul de hirtie avea
obligaţia să plătească magistratului Braşovului o taxă anuală de 6 flo
rini 68. Din acelaşi · timp avem şi prima ştire documentară despre un
personaj auxilar, anume un "strîngător de zdrenţe", pentru aprovizionarea
cu materia primă a morii de hîrtie 69.
Importanţa lui Hans Zipser mai constă în faptul că el a m ă rit insta
laţiile, putîndu-se produce hîrtie cu două perechi de site, în loc de una,
cum era pînă atunci. Filigranele confecţionate de acest meşter au fost
folosite timp de un sfert de secol, pînă în 1588, dind prin deformarea lor
evolutivă posibiltatea stabilirii unor legităţi importante pentru filigrano
logia generală.
După moartea lui Johann Bekner, moara a fost moştenită de către
fiica sa din prima căsătorie, Agnetha H utterin 70. La 4 februarie 1 56 7 ea
a dobindit prin cumpărare de · la moştenitorii urmaşilor lui Hans Zipser
o parte in valoare de 87 florini 71.
La 2 1 martie 1 568, m agistratul din Braşov evaluează moara de h i rtie
la 950 florini şi aprobă vînzarea integrală către Agnetha Hutterin 72. In
acest document oficial apare numele de Hans Fri.ihe pentru meşterul de
hîrtie decedat n.
In perioada de la 1568 pînă pe la 1584, moara de' hirtie din Braşov este
condusă cu pricepere de către Agnetha H utterin 74.
In listele de impozite, păstrate fragmentar, apar incepind din 1 5 7 3 şi
numele unor lucrători la moara de hîrti e, "Papierer", care in majoritate
locuiesc in strada "De mijloc", deci în apropiere relativă de moara de
65 Cf. G. BLDCHER, Filigranele, op. cit., p . 423 (tipul IV) ; idem. Di n istoria . . . ,
p. 16 1 ; asupra stemei familiei Zapolya, cf. JOSEPH BEDEUS v. SCHARBERG. Die
Wappen und Siegel der Filrsten von Siebenbilrgen und der einzelnen stăndischen .Va 
ti one n dinses L a nd e s , Sibiu, 183'8, p . l'�7 ; eventual ar putea f i vorba d e o variantă a
blazonului fa.miliei Benkner, acordat de regele Vladislav al I I -lea lui Johannes
Benkner tn anul 1 509 ; cf. GYARFAS T I I A M ER , Brass6i cimeres le • ·elek es ne me s
csaladok (Diplome cu b lazon şi familii nobile din Braşov), Buda,pesta. 1912, p. 28-29 ;
vezi şi JOSEI<' VON SEBESTYEN, Die Wappendenkmii ler des Burzenlănder Săch
cisch e n Museums, în . Mitteilungen des Burzenliinder Săchsischen Museums", I I I .
Braşov. 1938, p. 41-42.
66 Que llen . . . . voi. V I . p. LVI.
67 I bidem, p. LVI-LVII.
.

.

6& A.S.B., Socoteli alodiale Braşov, I/8, p . 5 05 .
69 A.S.B., Fond Primăria Braşoe, IV.D . 1 , p. 1 04.
7 0 Quellen . . . , VI, p . L V I .
7 1 Ibidem, p. LVI I .
7 2 I bidem.
73 .JOSEPH TRAUSCH : Wo und wann wurde die erste Buchdruckerei in Sie
benbii.rgen errichtet ? tn A nton Kurz, Magazin . . . I I . Band, Braşov, 1846, p. 362-353.
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hîrtie. Numărul lor este la început de 2, apoi după 1579 de 4, iar după
1 582 cîteodată şi de 6 .
Magistratul Braşovului în această vreme era de mai multe ori ospătat
la moara de hîrtie, cînd se întrunea pentru conscrierea finului15.
La 8 februarie 1 58 1 , Cristofor Bathory, voievodul Transilvaniei, a
confirmat documentul magistratului din Braşov din 2 1 martie 1 568 pentru
Ai,_netha Hutterin. Totodată îngăduia ridicarea unei mori de măcinat grîne
(mola frumentaria) şi dreptul proprietăresei, de a lăsa cele două mori prin
te�tament cui doreşte 76.
In primăvara anului 1584 moare Agnetha Hutterin. Moara de hîrtie
revine celui mai mic frate al ei, Marcus Benkner ( 1 563-1597). Moara a
fost evaluată la 1500 florini, ceea ce dovedeşte creşterea valorii ei în
timpul gospodăririi de către Agnetha Hutterin n. Marcus Benkner fiind
notar la curtea principelui, a lăsat conducerea morii în seama fratelui său
mai mare, David Benkner (1556-1 598) 78. Acesta apare în documente mai
întîi ca om de afaceri 79. In 1584 îl găsim pe David Benkner ca "prefect
al atelierului de fierărie din Tălmaciu", una din primele manufacturi din
Transilvania 80. La 13 februarie 1587, David Benkner împreună cu fratele
�ău Marcus Benkner obţin de la voievodul Sigismund Bathory un privi
legiu pentru înfiinţarea unui teasc de ulei 8 1 .
In repetate rînduri, David Benkner vinde magistratului din Braşov
hîrtie82. In timpul său între anii 1 586 şi 1589 a început folosirea unor
filigrane noi 83•
In primul testament al său din anul 1 592, Marcus Benkner lasă moara
de hîrtie fraţilor săi David şi Paulus, exprimînd dorinţa ca ea să nu fie
înstrăinată din cadrul familiei 84.
Intr-un act din 1 mai 1 597, Marcus Benkner adevereşte că fratele său
David Benkner i-a administrat bunurile 1mobile de la Braşov inclusiv
moara de hîrtie, a efectuat reparaţii şi construcţii noi, de asemenea, i-a
cumpărat teren agricol, şi lasă aceste bunuri mai departe în folosinţa sa 35.
Curînd după aceea, la 20 iunie 1 597, Marcus Benkner a decedat la curtea
principelui din Alba Iulia 86. Moara de hîrtie a revenit fraţilor David şi
Paulus, dar primul, David, care a condus moara de hîrtie timp de peste un
74 GEBHARL' BLUCHER, Bestimmung der Auflagehăhe von Kronstădter Druc
ken des 16. Jahrhunderts mit Hilfe der Wasserzeichen, în "Magyar konyvszemle"

(Revista de bibliologie maghiară), 84, nr. 4, 1 968, p. 349-350.
75 A.S.B., Socoteli alodiale Braşov, V/10, p. 68 (1568) ; V/12, p. 97 (15'79), p. :r77
( 1 5 8 1 ) ; V /14, p. 377 (1583).
76 JOSEPH TRAVSCH, op. cit., p. 351-354.
77 Quellen . . . , VI, p. LVII.
78 FR. STENNER, op. cit., p. 9.
79 A .S . B . , Colecţia Biserica Neagră, IV.E.97, 28 iulie 1582 ; Colecţia Schnell , III,
185, 23 noiembrie 1585, în legăt ură cu bunurile domnului muntean Petru Cercei.
80 Arhiva Bisericii Negre, Braşov, (în continuare : A . B . N.) , T.q.BO.IX, nr. 496·.
8 1 Ibidem, T.q.BO.V, nr. 1 1 62.
82 A.S.B., Socoteli alodiale Braşov, V / 15 p. 391 (1586) ; 712 (1587) ; V /16, p. 30
.
(1587).
8l GEBHARD BLUCHER, Filigranele . . •
p. 424, tipurile VI, VII şi VIII ; eL
şi idem., Din istoria hîrtiei . . . , p. 161-162.
84 A . B . N. , T.q.80.V, nr. 1 187, dispoziţiile sint confirmate şi fn testamentul al
doilea, din 1595 ; ibidem, nr. 1204.
85 A.S.B., Colecţia Biserica Neagră, IV.E.99.
86 Quellen • • . p. LVII.
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qeceniu, a murit la 8 octombrie 1598 87. Moştenitorii săi au cedat partea
lor lui Paulus Benkner ( 1 56 1-1620) 88, care astfel a devenit unicul pro
prietar al morii de hîrtie 89.
La 25 august 1600, moara de hîrtie din Braşov, împreună cu moara de
făină şi cu ferma agricolă, au fost incendiate şi distruse de trupele ,-enite
din Moldova în sprijinul lui Mihai Viteazul90. Ea a împărtăşit astfel soarta
marilor de hîrtie de la Sibiu, înfiinţată in 1 574, distrusă in anul 1 599 9\
şi a morii de hirtie din Cluj , infiinţată in 1 562, distrusă probabil la sfîrşi
tul anului 1601 92.
In deceniul următor, terenul morii de hirtie din Braşov a devenit
locul mai multor evenimente războinice.
In iulie 1 602 şi-a ridicat acolo tabăra armata Ţării Româneşti sub
conducerea domnului Radu Şerban 93. In iunie 1603, lîngă moara de hirtie
se instalează tabăFa lui Mirza, conducătorul haiducilor din Tara Româ
nească 94. La 8 iulie soseşte Moise Szekely, principele Transi ivaniei, care
îşi aşează de asemenea tabăra lîngă moara de hirtie 95. La 17 iulie 1 GO:� are
loc bătălia de lîngă moara de hirtie din Braşov, în care armata lui Rad�.1
Şerban nimiceşte pe cea a lui Moise Szekely, acesta însuşi pierzîndu-şi
viaţa 96. In acest timp, părţile beligerante au provocat pagube evaluate
la 400 florini clădirilor şi instalaţiilor încă nerefăcute ale morii de hirtie 97•
In anul 1609, Paulus Benkner a inceput să construiască din nou clă
dirile morii de hirtie. Dar ele au fost distruse definitiv de către trupele
principelui Gabriel Bathory de sub conducerea lui Nagy Andras în ianua
rie 1 6 1 1 98 • La 9 iulie 1 6 1 1 , lîngă moara de hîrtie are loc a doua bătălie, in
care Radu Şerban "pricinuieşte o grea infringere armatei principelui
ardelean" 99. In septembrie 1 6 1 1, armata lui Bathory este silită cu tunuri.
să se retragă din suburbiile oraşului pînă la moara de hirtie 100• La 1 1
aprilie 1 6 1 2 a avut loc o ciocnire între haiducii principelui Gabriel Bathory
şi trabanţii oraşului Braşov lîngă moara de hîrtie, in care 35 din cei din
urmă au căzut pe cîmpul de luptă 10 1 .
In luna iulie 1 6 12, lîngă locul morii de hîrtie s:..a aflat tabăra secui lor
şi haiducilor de sub conducerea lui Gheorghe Nemeti 102•
Spre a nu mai oferi adăpost pentru duşmanii oraşului Braşov, magis
tratul oraşului a dispus in luna februarie 1 6 1 3 tăierea tuturor sălciilor de
87

Ibidem, p. XLIX.
FR. STENNER, op. cit., p. 1 1 ; Quellen . , VI, p. XLIX.
89 A.B.N., T.q.60.V, nr. 1213.
90 Quellen . . . , VI, p . LVII.
9 1 GERNOT NUSSB ĂCHER, "Jerg Berger sonnst teuffell genent". Die Herrrwnn
stiidter PapiermWhle im 1 6 . Jahrhundert, in .,Hermannstădter Zeitung", Sibi u, IV,
nr. 1 65, 9 iulie, 1 9 7 1 , p. 6.
92 Idem, Heltaiek papirmalma ( Moara de hirtie a familiei Heltai), in .,Utunk"
(Cluj), XXVI, nr. 29 ( 1 1 65), 16 iulie, 1971, p. 6-7.
93 Quellen . . . , V, p . 32 1 .
94 I bidem, p. 32 6 .
95 I bidem, p . 449.
96 Istoria României în date, p. 1 3 1 .
97 Quellen . . . , VI, p. LVII.
9 8 I bidem.
99 Istoria României, vol. III, Bucureşti 1964, p. 147.
100 Quellen . . . , V, p . 343 şi 442.
101 Ibidem. IV, p . 165.
1 02 I bidem, V, p. 350.
88

. .
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lîngă moara de hîrtie 103. In luna septembrie 1613, lîngă moara de hîrtie
a fost aşezată tabăra armatei lui Ali Magiaroglu Paşa 104 .
După moartea lui Paulus Benkner în luna martie 1620, magistratul
Braşovului nu a permis împărţirea morii de hîrtie devastate şi a terenu
rilor din jur, pînă cînd cei doi fii nu devin majori şi "această moară de
hîrtie să poată fi reconstruită nu numai în folosul familiei Benkner, ci
şi pentru cinstea oraşului nostru Braşov" 105.
In 1646, fiul mai mare, Johann Bekner, vinde partea sa din moara
de hîrtie pentru 10 0 florini, iar în 1650, după moartea fiicei Margareta,
partea ei este împărţită celorlalţi cinci fraţi 106.
In 1676, terenurile agricole şi fîneţele de lîngă moara de hîrtie au fo-;t
împărţite între moştenitori 107 .
In iunie 1 690, Anna Benkner şi fiul ei Paul Benkner se plîng magis
tratului împotriva devastării terenurilor "lîngă moara noastră de hîrtie'·
de către trupele austriece 108. U ltima dată am întîlnit expresia "lîngă
moara de hirtie" într-un document din anul 1691 109.
Pînă în prezent nu cunoaştem nici o dovadă a producerii hîrtiei in
moara de hîrtie din Braşov în secolul al XVII-lea 1 10. Producţia de hîrtie
la Braşov a fost reluată abia la începutul secolului al XVIII-lea de către
medicul Lucas Seuler (1 661-1 735) 1 1 1 •
In secolul al XVII-lea s-a reluat producţia de hirtie in Transilvania
abia în anul 1637, prin înfiinţarea unei mori de hîrtie la Lancrăm de către
principele Gheorghe Rakoczi 1 12. Curînd după aceea, in anii 1 642-1 643,
şi domnitorul Matei Basarab a luat iniţiativa înfiinţării unor mori de
hîrtie în Ţara Românească, prin care a contribuit substanţial la dezvol
tarea culturală 1 13 .
Revenind la producţia de hirtie a morii de hîrtie din Braşov în seco
lul al XVI-lea, aceasta era destul de diferenţiată. Se producea atît hirtie
de tipar, cît şi hîrtie de scris. Hîrtia de scris era de mai multe calităţi, de
la hîrtia "proastă" ("grob Papier" 1 576 sau "schlechtes Papier" 1 577), la
hîrtia "bună" ("gutt Papier" 1588, "Bogaschine Papir" 1 589) şi chiar hîrtia
"foarte bună" ("bestes Papier" 1 586).
103 I bidem, VI, p. LVIII.
1 04 Ibidem, V, p. 472 ; vezi şi MIHAIL GUBOGLU, Şapte documente turceşti
din arhivele Braşovului privind relaţiile Transilvaniei cu Poarta Otomană la incepu
tul secolului al XV II-lea, in "Revista arihivelor", VIII, nr. 1, 1965, p. 223-229.
105 Quellen . . . , VI, p. LVIII.
106 Ibidem, VI, p. LVIII.
107 I bidem, IV, p . 193.
108 A.S.B., Fond : Primăria Braşov, Colecţia Stenner, Seria latină-germană, voi.
II, nr. 80.
109 A .S.B. , Fond : Primăria Braşov, IV.F.2., p. 404.
1 10 J AKO SIGISMUND, Inceputurile jabricării hîrtiei . . . , p. 1 79.
1 1 1 JAKO ZSIGMOND, Az erdely papirmalmok jeudalizmuskori tortenetenek

vazlata (Il) 1 712-1848) (Scurt istoric al morilor de hirtie din Transilvania in epoca
feudală ), in "Studia Universitatis Babeş-Bolyai", Cluj, Series Historia, fasciculus
1 / 1 964, p. 56.
1 12 GERNOT NUSSBĂCHER, Date privind istoricul morii de hîrtie din Lancrăm,
in Apulum, XV, Alba Iulia, 1977, p. 681-691.
1 13 LIVIA BACARU, Filigranele cărţilor tipărite la Cîmpulung în secolul al
XVII-lea, în Studia bibliologica (Culegere de studii, comunică·ri şi referate), vol. III,
Bucureşti, 1 969, p. 67-77 (cu bibliografia anterioară).
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Formatul colii de hirtie obişnuită varia intre 322-335 mm înălţime
şi 420-437 mm lăţime. Hirtia de format mare "Regal Papier" care era
produsă numai în cantităţi mici, avea formatul 460-465 mm X 5956 1 0 mm.
Preţul hîrtiei prezintă de asemenea o evoll}.ţie interesantă. Dacă între
anii 1522-1539 preţul de amănunt al unei "cărţi" (
24 coli) este intre
4-6 aspri (8-12 denari), preţul unei "legături" ( 480 coli) intre anii
1532-1 545 este intre 6�-90 aspri (1 florin 20 denari - 1 florin 80 denari).
O schimbare radicală a situaţiei are loc după înfiinţarea morii de
hirtie din Braşov. In 1547 o "carte" ( 24 coli) costa 5-7 denari, deci
mai puţin de două treimi din preţul anterior. Preţul unei "legături"
(
480 coli) scade la 40-50 aspri (80 denari - 1 florin), deci tot cu o
treime. Hirtia de calitate mai slabă are preţul scăzut la 30 aspri (60 de
nari) pentru o legătură ( 1 577).
Consumul de hirtie sporind, cunoaştem din perioade mai tirzii şi
preţul unui balot (4800 coli), care variază intre 11 florini (1 568) şi 1 2
florini 5 0 denari ( 1 570-1571).
Hirtia de format mare avea in perioada 1 583-1589 preţuri pentru
o "carte" între 20-24 denari.
Din socotelile oraşului Braşov rezultă întrebuinţarea principală a hir
tiei pentru scris, dar uneori şi pentru folosul tunarilor 1 14. O altă între
buinţarea găsea hirtia - imbibată cu ulei sau unsoare - pentru ferestre
in locul sticlei m. O singură dată cunoaştem menţionarea hîrtiei de impa
chetat 1 16 . Nu apar în socotelile Braşovului menţiuni despre folosirea hîrtiei
pentru tipar.
Ne lipsesc date concrete asupra cantităţii producţiei morii de hirtie
din Braşov. Se cunoaşte că o pereche de forme rezista la o producţie de
300.000-400.000 coli de hîrtie în timp de un an 1 17. Aceasta ar corespunde
unei cantităţi de 60 baloturi în condiţiile unei producţii continue şi uni
forme. După alte constatări, producţia medie anuală a unei mori de hirtie
in secolul al XVI-lea era de 400 legături, adică 40 baloturi . Din această
producţie, circa l 20fo era destinat pentru cultură (tipografii, şcoli) şi 850fo
pentru folosul administraţiei. Din această ultimă cantitate, autorităţile de
stat şi locale foloseau 89 o;0 1 18.
Gebharo Blikher a putut constata că in tipografia braşoveană se folo
seau anual în medie 5 baloturi de hîrtie119.
Consumul oraşului Braşov a crescut de la vreo 2 legături (960 coli)
în anul 1 54 7, pînă la vreo 6 legături (2880 coli) în anul 1589, iar necesi
tăţile oraşului Sighişoara nu depăşeau intr-un an o legătură (480 coli).
Cel mai mare consumator al hirtiei braşovene a fost cancelaria prin
cipelui Transilvaniei. In socotelile Braşovului există multe însemnări
=

=

=

=

1 14

Quellen .

1 17

THEODOR

.

.

, p. 384 (1522) ; II, p. 244 (1532) ; 695 (1540).

1 1 s Ibidem, 1, p. 690 (1526) ; III, p. 6 2 (1539) ; 6 5 (1542), p. 70 (1547) .
116 Quellen . . . , II, p. 502 (1537).
GERARDY,

Datieren mit

Hilfe

von

Wasserzeichen

(Schaum

bucrger Studien 4 ), Buckebl.ll'lg, 1964, p. 63.
1 18 BOGDAN ISTVAN A magyarorszagi papiripar tOrtenete (1530-1900) (Istoria
,
industriei de hfrtie din Ungaria), Budapesta, 1963, p. 444.
119 GEBHARD BLUCHER, Besttmmung der Auf'lageMhe . . . , p. 348.
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despre livrări de hîrtie, în cantităţi care variază între 1 legătură (480 coli)
pînă la cantitatea de 5 baloturi care s-a cerut deodată în anul 1 568 1 20.
Analiza consumului de hîrtie a cancelariei principelui, pe baza docu
mentelor cercetate, ne arată următorele :
- hîrtia braşoveană începe să fie folosită chiar din al doilea tri
mestru al anului 1 546, aproximativ în egală măsură cu hîrtia străină ;
- începînd din 1 557, hîrtia braşoveană devine preponderentă. Se
poate constata o lacună în trimestrul III din 1561, înainte de contractul
lui Benkner cu Hans Zipser, iar în trimestrul II din 1564 apar primele
hîrtii cu filigrane ale morii de hîrtie din Cluj, hîrtie care pînă în 1568
s e foloseşte aproximativ î n egală măsură c u cea braşoveană 121 .
Epidemia de ciumă din 1 572 pare să fi avut o înrîurire asupra morii
de hîrtie din Braşov, observîndu-se un consum foarte scăzut în cancelaria
principelui între 1 572-1 574, cînd creşte aportul hîrtiei străine, iar din
1574 apar şi primele hîrtii produse la Sibiu, în cantitate mică, pînă în
1 5 7 7 . Aproximativ din 1 588 începe să sporească tot mai mult aportul
hî rtiei străine în documentele din cancelaria principelui.
Un alt consumator principal al hîrtiei braşovene era şi magistratul
din Sibiu. Dacă în prima perioadă, 1 546-1555, consumul de hîrtie braşo
veană era numai sporadic, el începe să devină masiv şi aproape exclusiv
începînd din a doua jumătate a anului 1 557 pînă în 1 574, cînd începe
folosirea predominantă a hîrtiei sibiene 122• Intre 1568 şi 1570, socotelile
Braşovului consemnează mai multe livrări de hîrtie cu destinaţia Sibiu.
Tot în socotelile Braşovului se află menţiuni şi despre trimiterea unor
cantităţi de hîrtie peste Carpaţi, in anul 1 552, domnului muntean Radu
Ilie 123, iar în 1 559, lui Alexandru Lăpuşneanu in Moldova 124.
Hîrtia braşoveană s-a răspîndit in toată Transilvania. dar şi în Mol
dova şi Ţara Românească, şi în cantităţi .mai mici, a ajuns chiar mai
departe. Rămîne ca o sarcină de vritor stabilirea mai precisă a ariei de
răspîndire a hîrtiei braşovene.
Fără să dăm mai mult decît unele exemple, menţionăm că hîrtia
braşoveană a fost folosită cel puţin în cancelariile domnilor moldoveni
Bogdan Lăpuşneanu (1568-1572), Ioan Vodă cel Viteaz (1 572-1 574),
Petru Şchiopul (1 574-1591), Aron Tiranul ( 1 59 1-1595).
In Ţara Românească, folosirea hîrtiei braşovene începe cu Mircea
Ciobanul (1 545-1 559). Hîrtia produsă la Braşov a fost folosită în anul
1555 şi în cancelaria imperială a lui Ferdinand de Habsburg, la Viena, de
unde cunoaştem un document semnat de marele umanist român Nicolae
Olahus .
Hîrtia braşoveană a fost folosită în cancelaria regelui Poloniei şi
principelui Transilvaniei, Ştefan Bathory in anul 1582 la Riga ; de ase
menea se cunoaşte folosirea sporadică a hîrtiei braşovene la sud de
Dunăre.
Din statistica alcătuită de Gebhard Blilcher, rezultă următoarea repar
tizare a hîrtiei cu filigrane in perioada 1 546-1600 :
·

A.S.B., Socotelt alodiale Braşov, V IlO, p. 45.
G ERNOT NUSSBĂCHER, Heltaiek papirmalma
122 Idem , Jerg Berger . . .
123 A.S.B., Socoteli alodiale Braşov, V /8, p. 397.
124 Ibfdem, V/9, p. 557; cf. Hurmuzakt-IOTga, vot XI, p. 801
120
12 1
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�----------------------------------------------------------Filigrane în documente din secolul al XVI-lea ( 1 546-1 600)
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2 . Procentajul
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3. Ani de producţie

54

28

25

32,5

1 6,0

10,2

58,7

27,0

37,8

18,()

1 1 ,9

68.4

3 1 ,6

6,3

2,7

0,8

64,1

Total

4058

35,9

4. Media număr
documente/an
5. Procentaj

100

54

85.7
1 00

Astfel se poate constata că :
- hîrtia indigenă domină curînd piaţa internă din Transilvania ;
- producţia internă nu a putut satisface întru totul necesităţile interne ;
producţia de hirtie din Braşov, luată aparte, era mai mare decit
cea importată ;
hîrtia din Cluj şi cea din Sibiu aveau o importanţă mult mai micâ
pe piaţă 125.
Hîrtia braşoveană a fost folosită în tipografiile din următoarele loca
lităţi : 126
Localitatea
Braşov

Tipărituri

din perioada

1547-1594

Cluj

1550-1560

Sibiu

1 552-1553

Tîrgovişte

1557-1558

Alba Iulia

1567-1579

Bucureşti

1 :173- 1 575

Din datele de mai sus rezultă importanţa economică a morii de hirtie
din Braşov în secolul al XVI-lea, atît ca întreprindere industrială, cit şi
pentru comerţul cu hîrtie.
Funcţia principală a hirtiei, aceea de purtător al scrisului şi mijlocitor
al ideilor umane prin scris şi tipar, determină însemnătatea morii de hîr
tie din Braşov pentru cultura pe teritoriul ţării noastre.
Dacă moara de hirtie este la rindul ei rezultatul firesc al dezvoltării
culturii şi a necesităţilor crescinde de hirtie, existenţa ei a dat noi imbol125 GEBHARD BLUCHER, Kronstădter Drucke und ihr Papier im 16. Jahr
hundert, in "Siebenbtirgisohes Archiv", voi. 10, Koln - Wien, 1974, p . 66-67.
126 Cu folosirea datelor din GEBHARD BLUCHER, Wasserzeichenforschunge:"l
,
Heft 9 (manuscris), cf. şi GERNOT NUSSBĂCHER, Johannes Honterus . . . , p. 9 7 .
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duri activităţii culturale, şi în primul rînd celei tipografice din ţara noas
tră, după cum rezultă şi din tabelul următor : 127
Tipografia

Anii de activitate
cu hirtie strliină

Titluri

Anii de activitate
cu hirtie
braşoveanli

1. Tîrgovişte

1 508-1547

5

1 557-1558

2. Sibiu

1 529-1546

4

1 5 52-1553

3. Braşov

1 539-1 545

28

Titluri

1 547-1594

89

4. Cluj

1550-1506

39

5 . Alba Iulia

1 567-1579

15

6. Bucu reşti

1573-1575
37

147

Tabelul de mai sus în această formă nu reflectă importanţa concretă
şi diferenţiată a hîrtiei braşovene pentru cultura din ţara noastră.
Din cele 147 tipărituri pe hîrtie braşoveană din secolul al XVI-lea,
majoritatea sînt în limba latină, 19 sînt în limba maghiară, constituind
cele mai vechi tipărituri în această limbă în ţara noastră ; 9 tipărituri sînt
în limba germană, în maj oritatea lor cu caracter religios ; 7 sînt. tipărituri
'
în limba greacă, ediţii de manuale şcolare.
Dar importanţa cea mai mare revine tipăriturilor chirilice, slava
române, în număr de 37, tipărite pe hîrtie braşoveană.
Pe hîrtie braşoveană este tipărit primul text în limba română cu
noscut astăzi, Evangheliarul slavo-român de la Sibiu 128. Pe hîrtie braşo
veană sînt tipărite încă 3 tipărituri slavo-române, 6 în limba română şi
24 în limba slavonă. Dintre tipăriturile chirilice din perioada de după
înfiinţarea morii de hîrtie din Braşov, numai 3 nu conţin hîrtie braŞ0veană. Acestea sînt "Tîlcul evangheliilor", tipărit în 1 56 7 probabil la
Cluj 129, "Sbornicul slavon" de la Sebeş din 1 580 şi "Falia de la Orăştie"
din 1 582, care sînt tipărite pe hîrtie sibiană 130.
Diaconul Coresi, cel mai mare tipograf român din secolul al XVI-lea,
a fost - după cum a constatat Gebhard Blllcher - principalul consuma
ar al hîrtiei de tipar din Braşov 13 1.
Şi la înfiinţarea tipografiei din Bucureşti, Braşovul si-a avut rolul
său inclusiv prin furnizarea hîrtiei necesare tipăririi cărţilor 132.
127 Pe baza datelor din GEDEON l30RSA, Regi Magyarorszagi Nyomtatn:iny'l k
(Vechi tipărituri din Ungaria), Budapesta, 1971, şi a cercetărilor lui GEBHARD
BLUCHER. rămase în manuscris.
128 EMIL PETROVICI - L. DEMENY, Evangheliarul s lav a - româ n de la Sibiu,
1 55 1 - 1 553. Bucureşti, 1 971.
129 GEHNOT NUSSBACHER, Coresi-Druck aus Klausenburg ? în "Karpaten
Rundschau", I V (XV), nr. 22 (998), 4 iunie 1 9 7 1 , p. 9.
uo I dem , Jerg Berger . . .
13 1 GEBHARD BLUCHER, Bestimmung der AujlagehOhe . . . . p. 347.
132 L. DEMENY, Tiparnita bucureşteană în secolul a l XVI-lea, în .,Stud ii'', re
vistă de istorie, tom. 25, n r. 2/1972, p. 203-224 ; ALEXANDRU MA REŞ, A ct it:icl a tea
tipograjică a ieromonahului Lavrentie in lumina unor noi informaţii , in . . Limba
Română", XXI, nr. 4, 1972, p. 307�15 ; GERNOT NUSSBACHER. Pu n cte de red!'re
cu privire la activitatea tipograjică a lui Lavrentie, in "Revista bibliotecilor", nr. I l ,
1973, p . 677-678.
5•
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Prin răspîndirea tipăriturilor slavone bucureştene la sud de Dunăr�.
hîrtia braşoveană a devenit astfel şi o purtătoare a cuvîntului tipărit, cu
rol în istoria culturii acestor regiuni.
In secolul al XVI-lea, cultura a fost transmisă şi răspîndită nu numai
prin tipar, ci şi prin manuscrise, multe din ele fiind scrise pe hîrtie bra
şoveană. Filigranele ei pot ajuta la o datare corectă a acestor manu scrise
ducînd astfel la urmărirea exactă a fenomenelor istoriei culturii româ
neşti m.
Importanţa morii de hîrtie din Braşov p�ntru arhivistica românească
rezultă din importanţa ei pentru filigranologia generală şi pentru cea din
ţara noastră.
Produsele morii de hirtie din Braşo\· fiind răspîndite într-o arie geo
grafică relativ mică,_ au permis regretatului cercetător braşovean Geb�ard
Blucher ( 1 4 . I . 1 9:34-5 .. X196 8) să ajungă la concluzii teoretice importante
cu privire la datarea documentelor cu ajutorul filigranelor 1 34.
Bli.icher arată că : "Studiul exhaustiv al evoluţiei filigranelor braşo
vene, bazat pe cel mai numeros material folosit pînă în prezent pentru
caracterizarea evoluţiei filigranelor unei singure mori de hîrtie, a permis
elaborarea primului model matematic caracterizînd evoluţia unei variante
de filigran, punînd astfel baza teoretică în aprecierea posibilităţilor şi
limitelor filigranologiei în problema datărilor. Modelul matematic, sim
plificat bineînţeles, nu poate cuprinde complexitatea şi variabilitatea
fenomenului, avînd astfel un caracter pronunţat teoretic. Valoarea lui
constă însă î n imaginea creată; care la rîndul ei ajută la aprecierea unui
caz concret şi oferă concluzii generale, care pun în evidenţă valoq.rea unui
studiu adîncit al filigranelor în vederea datării documentelor şi tipări
turi lor 135.
Cercetările lui Gebhard Bli.icher constituie, pînă în prezent, cea mai
avansată realizare a filigranologiei pe plan mondial în această direcţie.
O fază premergătoare pentru aceste concluzii . teoretice generale a
fost alcătuirea repertoriului filigranelor morii de hîrtie din Braşov î n
secolul al XVI-lea cu ajutorul betagrafiei, cel mai complet realizat pînă
în prezent p2 scară internaţională.
O primă vedere de ansamblu, din 1967, arată că in urma studierii
a 1 1 23 documente datate, a putut decela 1 3 0 de variante de filigrane 1 3 6.
Ultima sinteză a repertoriului (1 968) se prezintă astfe} 137 : (vezi p. 69).
Cu ajutorul repertoriului de filigrane, Gebhard Bllicher a reuşit să
dateze din punct de vedere filigranologic toate tipăriturile vechi româ
neşti, tipărite pe hirtie braşoveană. Astfel el a putut confirma in multe
cazuri datarea înscrisă pe cărţi, dar în mai multe cazuri a putut să trateze
pentru prima dată ştiinţific tipărituri incomplete sau fragmente ce nu
prezentau dată 138. Dacă astăzi nu mai există nici o "pată albă" în datările
133 cf. GEBHARD BLDCHER, Filigranele . . . , p. 425.
134 Idem, Kronstădter Drucke . . . , p. 62-90.
1 35 Idem, Posibilităţile de datare cu ajutorul filigranelor. Un model matematic,
în "Revista bibliotecilor", XXII, nr. 10, octombrie, 1969, p. 623.
136 Idem, Fiilgranele . . . , p. 421.
1 37 Idem, Din istoria hirtiei, p. 161 ; idem, Kronstădter Drucke . . . , p. 68
138 Idem, Din istoria hi1-tiei, p. 174 ; cf. şi idem, Kron.stădter Drucke und Papi.'?r
des 16. Jahrhunderts, .,Gutenberg-Jahrbuch 1969", Mainz, 1 969, p. 13.
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Evoluţia filigranelor braşovene din secolul al XVI-lea
Tipul de
filigran

1
II

III

IV
V
VI
VII
VII
VIII
Total :

Perioada de
fabricaţie
aproximativă
1546- 1 5 5 1
1 546- 1 5 5 1
1 552-1555
1556-1 560

1 562- 1 583

1 586
1 587
1 589-1600
1 589-1600

Nr. de
variante
decelate

Numărul docum. studiate
Hirtie
obi!lnUită

7
26
13
11
90
2
2
2
22

7
56
43
1 40
1 32 2
7
4

1 65

1838

Hirtie
fără
filigran

Hirtie
format
mare

Media
anuaUl a
docum.
cercetate

1

9

11
37

14
259
109

28
49

�3

51

de carte veche românească, este meritul lui Gebhard Blucher, ale cărui
rezultate sînt folosite şi apreciate atît în ţară 139 cît şi în străinătate 140.
In afară de cărţi, cu ajutorul repertoriului de filigrane au putut fi
datate şi mai multe documente nedatate. In această direcţie, dată fiin<1
răspîndirea hîrtiei braşovene, mai rămîne mult de făcut, deoarece din
cauza morţii sale p�:emature, Bliicher nu a putut cerceta decit în mică
măsură documentele din secolul al XVI-lea care se află la Bucureşti şi in
alte arhive. Tot aşa, cum la documentele slavo-române din colecţia Sten
ner am putut stabili datele corecte ale unora din ele numai cu ajutorul
filigranelor braşovene, vor exista multiple alte ocazii de valorificare a
repertoriului morii de hîrtie braşovene din secolul al XVI-lea, fie şi
numai ca model pentru alcătuirea altor repertorii de filigrane, care să
permită urmărirea originii şi circulaţiei hîrtiei, legăturile economice, poli
tice şi culturale, de asemenea verificări ale unor datări de documente.
Alcătuirea şi publicarea repertoriilor de filigrane pot fi de un real
folos istoriei noastre şi, implicit, arhivisticii. Fără să exagerăm, sîntem
de părere, că documentele româneşti nedatate, mai ales din secolele
al XV-lea şi al XVI-lea, după efectuarea datării lor complexe, inclusiv
cu ajutorul filigranologiei, pot preciza data şi succesiunea unor eveni
mente şi să contribuie astfel la completarea istoriei ţării noastre.
Tradiţia bogată a preocupărilor privind istoria hîrtiei din România,
realizările ei de prestigiu de pînă acum, constituie o bază solidă pentru
aportul lor şi în viitor la dezvoltarea acestei ramuri ştiinţifice pe plan
internaţional.
_

1 39 ALEXANDRU MAREŞ. Despre un presupus Liturghier slavon coresian şi
despre datarea unei cărţi tipărite de Şerban Coresi, in .,L i mba Română'', X V I I ,
nr. 5 / 1 968, p. 457 ; i d e m . Un octoih românesc din seco l u l a l XVI-lea ' , in .. Li mba
Română", XVI I I . nr. 3 / 1 969, p . 242 ; DAN SIMONESCU, Un mare editor şi t ipograf
din secolul al XVI-lea, Coresi, in "Studii şi cercetări de bibl iologie", serie nouă. XI,
Bucureşti, 1 969, p. 55 ; AL. MAREŞ, In legătură cu activitatea tipografică a cliacului
Lorinţ, în "Limba Română", XIX. nr. 2, 1 !l7 0 . p. 1 3 1 ; idem, O ediţie braşoveană din
secolul a l XVI-lea a unei cărţi veneţiene , in .,Limba Română". XIX. nr. 6, 1 970,
p. 523 ; ILIE MORUŞ ş i colaboratorii, Cărturari braşot,eni (sec. XV-XX), Ghid
bibliografic, Braşov, 1972, p. 43-44.
140 HOLL BELA, Gebhard Blilcher (1934-1968), în ,.Magyar Ki:inyvszemle" , Bu
dapesta, anul 84. nr. 4, 1968, p. 386 ; GEDEON BORSA, "Regi Magyarorszagi Nyom
tatvanyok", Budapest, 1 97 1 , nr. 7 1 , 7 1 A , 1 0 3 A , 104A, 375 etc.
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DIE KRONSTĂDTER PAPIERl\IVHLE IM 16. JAIIRHUNDERT
(ZUSAMMENFASSUNG)

Der Verfasser bjetet einen Oberblick tiber din Anfănge der Verwen
dung des Papiers auf dem Gebiete Rumăniens. Die ăltesten erhalt�n
gebliebenen Papierurkunden ( 1 328-1330) stammen aus der păpstlichen
Kanzlei, das Grosswardeiner Kapitel stellte die ălteste bekannte Papier
urkunde auf dem Gebiete Rumăniens aus (1 334). Es werden die ăltesten
Papierurkunden siebenbtirgischer Behărden aus dem 14. Jahrhundert
angefi.ihrt. Aus der Walachei ist die ălteste Papierurkunde von 1 405
bekannt, aus der Moldau \·on 1428.
Es werden die Umstănde geschildert, die zur Grtindung der ersten
siebenbi.i.rgischen Druckereien - 1 529 in Hermannstadt - Sibiu, 1 5:39 in
Kronstadt - Braşov - fi.ihrten.
Die Kronstădter war die ălteste Papiermtihle des Landes und wurde
auf A nregung des grossen Humanisten Johannes Honterus (1498-1 549)
durch die Unternehmer Johann Fuchs und Johann Benkner errichtet. Der
erste Meister war Johannes Hockermann, der von Krakau kam. Die
Papierprdouktion begann im Frtihjahr 1 54G. Anhand von verschiedenen
Quellen, einschliesslich der Wasserzeichen, wird die Geschichte der Papier
m iihle bis zu ihrer Zerstărung im Jahre 1 6 00 verfolgt.
Danach wird die Entwicklung des Papierpreises und der Verbrauch
des Papiers in Kanzleien und Druckereien dargestellt. Ein Teil des Kron. stădter Papiers wurde in die Walachei und in die Moldau ausgeftihrt. Es
wird der Anteil des Kronstădter Papiers an den rumănischen Drucken
hervorgehoben. Auf Grund der Wasserzeichenforschungen von Gebhard
Bli.. icher ( 1 934-1 968) wird die Bedeutung der Kronstădter Papiermtihle
fUr die allgemeine Wasserzeichenkunde geschildert sowie ihre praktische
Bedeutung fUr die rumănische Kulturgeschichte, durch Datierungen von
Urkunden und Drucken, deren Datum unbekannt war.
.
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BRAŞOVUL, CENTRU DE PRODUCŢIE ŞI COMERCIALIZARE
A ARTICOLELOR DE COSITOR
G HEORGHE MITRAN

Meşteşugul turnării şi decorării articolelor de cositori alături de arta
argintarilor, a coastituit un element specific economiei oraşului medieval
transi lvănean. Practicat empiric şi sporadic încă de civilizaţiile antice
(Homer menţionează de cinci ori in "Iliada" termenul de cositor), el &e
consacră şi ajunge la deplină înflorire în Evul mediu, în Europa centrală
şi apuseană. Datorită funcţionalităţii, preţurilor mai scăzute, repertoriului
ornamen tal. articolele de cositor au fost mult solicitate şi. în consecinţă,
produse în cantităţi mari. Numeroase colecţii particulare sau ale muzeelor,
concentrează valoroase mărturii ce pot furniza interesante concluzii inves
tigaţiei de specialitate.
Preţioase informaţii asupra acestui meşteşug ne oferă lucrarea Altes
Zinn 1, în care autorul Karl Berling identifică, compară şi ordonează pie
sele din muzeele germane. Din această sursă aflăm şi opiniile unor auto
rităţi în materie. Experţi ca Bapst, Demiani, Gurlitt, Graul, Tischer, Dietz,
Focke, Walcher şi Molthein etc., s-au preocupat în genere de centrele şi
atelierele de producţie din Bremen, Teplitz, Salzburg, Ni.irnberg, Frank
furt etc., au întocmit studii comparative asupra cositoarelor germane şl
franceze din muzee. Intr-o lucrare mai recentă (Zinnsctmmlung im Zwin
ge ,·, Dresda, 1 966), autorul Gi.inther Reinheke, abordînd colecţia de cosi
toare din Muzeul Zwinger, utilizează aceeaşi manieră de investigare ca şi
predecesorii săi.
Istoriografia referitoare la evoluţia acestui meşteşug în Transilvania
este reprezentată de E. Sigerus 2, V. Roth 3, Iulius Bielz 4, Huber şi Oertel ·5,
A. Eicchorn 6 etc. Menţiuni episodice fac N. Iorga 7, Ştefan Pascu 8,
1 K ,\RL BERL I N G , Altes Zinn, Berli n . 1 920.
2 EMIL SIGERUS. Siebenbiirgisch deutsches zinngl'schi7.

3 VICTOR ROTH. Gesichte des deutschen Bankunst gevebers in Siebenbiirgen,
Strassbourg, 1905.
4 IULIUS B I ELZ. Die Zunftaltertii.mer im Baron-Brukenthalischen Museum.
s HUBER şi OERTEL, Siebenbiirgisch Săchsisches und anderes zinn, Reichen
berg. 1 936.
6 ALBERT EICHHORN, Von deutschen Zunften in Kronstadt. Die Zinngieser,
in Mitteillungen Săchsisohen Museums, Kronstadt, 1 938.
7 NICOLAE IORGA, Istoria românilor in chipuri şi icoane, vol. III, Buc., 1 90�;
idem, Braşovul şi românii, vol X, în Studii şi documente, Buc., 1905 ; idem, lndrep

tăr i şi intregirii la istoria românilor după acte descoperite in arhivele săseşti, 1,
Braşovul, în Analele Academiei Române, Seria I l , tom. 27, Memoria secţiunii istorice,
B uc . , 1905.
s ŞTEF'AN PASCU,
Buc., 1 954.

Meşteşugurile din Transilvania pînă in secolul al XVI-lea.
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E. · Limona 9, Iancu Bidian 10, volumele : Călători străini despre 'Ţările
Române etc. Preocupări serioase în acest domeniu le-a avut Muzeul
Brukenthal prin Anamaria Haldner 1 1, care, în cîteva studii ce ·vizau
aspectul artistic al meşteşugului, a reuşit să pună în circuit ştiinţifie
colecţia de cositoare a muzeului.
In contextul manifestării unui interes sporit în străinătate faţă de
acest gen de artă decorativă, a existenţei în Transilvania a unor preţioase
colecţii încă insuficient cercetate şi valorificate, considerăm binevenit
aportul nostru, asociat celorlalte eforturi, spre a oferi acestei arte locul
cuvenit.
Cadrul general în care se dezvoltă şi se organizează
meşteşugurile în Braşov
·

In Evul mediu, Ţările române în sens geopolitic constituiau un �paţiu
"de întreită răspîntie" 12, aici se întîlnesc regiunea apuseană, meridională
şi continentală. "Statul organic are mai puţină nevoie de ţinuturi identice
sau asemănătoare, ci mai mult de teritorii care să se completeze armo
nie" 13, afirma R. Kjellen, fondatorul geopoliticii. Carpaţii au reprezentat
dintotdeauna osatura fizică a Ţărilor române, în pofida vremurilor de
restrişte. La poalele lor şi-a început existenţa materială şi spirituală oraşul
Braşov, element de structură în complexul geopolitic şi geoeconomic
românesc. " . . . locul cel mare .de schimb între Apus şi Răsărit" 14, cum il
numea laconic N. Iorga, incurribă efectele multiplelor raporturi şi inter
dependente realizate cu lumea europeană şi mediteraneeană. Prin speci
ficul său, Braşovul a fost o funcţie tipică a sensului geopolitic atribuit
spaţiului românesc.
In veacul al XIV-lea, fără a părăsi structurile tradiţionale, teritoriile
transilvănene aflate în jurul unor importante centre meşteşugăreşti, deYin
puternice centre urbane, devansînd dezvoltarea generală şi, implicit, creînd
breşe în configuraţia structurilor feudale 15 . Dezvoltarea meşteşugurilor,
ca rezultat al di\·ersificării lor, a perfecţionării te.Qnice, a creşterii exploa
tării de materii prime indigene, a organizării în sistemul breslei şi afir
mării lor într-un cadru legislativ propice, în condiţiile unui debuşeu
superior, deşi a fost relativă, a creat premisele generalizării economiei de
schimb, a impulsionat creşterea producţiei şi productivităţii muncii meşte
şugăreşti etc. Implicaţiile sociale s-au observat imediat : apare consuma9 ELENA LIMONA, Colecţia "Acte în legătură cu breslele braşovene', in Re
vista Arhivelor Statului, Buc . , 1957.
10 IANCU B I DIAN, Organizarea şi rolul meşteşugurilor în viaţa economică şi
socială a oraşului Braşov în secolul al XV -lea, în Studii şi materiale de istorie
medie, voi. I I I , 1 975.
11 ANAMARIA HALDNER, Cănile de cositor din colecţia Muzeului Brukenthal,
In Studii şi comunicări, nr. 1 2, Sibiu, 1965 ; idem, Citeva probleme în legătură cu
influenţa "cositorului nobil' asupra atelierelor transilvănene, in Studii şi comunicări,
nr. 14, Sibiu , 1969; idem, Colecţia de cositoare. Catalog, Sibiu, 1 972.
12 VINTILA M I HAILESCU, România. Ţară de răspîntie, in Conferinţa. nr. 8,

p. 6-9, 1 939.

13 VICTOR J I NGA Probleme fundamentale ale 1'ransilt:aniei, voi. I, Braşov.
,
1945, p. 9.
14 N. IORGA, Braşovul şi românii, Buc., 1 905, p. 6.
15 IANC U BIDIAN, op. cit., p. 137.
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torul, meşteşugarul devine producător de mărfuri pentru piaţă şi se inter
pune negustorul, se dezvoltă circulaţia mărfii şi implicit concurenţa.
Schimbările, desigur, nu au fost radicale şi imediate, ele s-au produs în
condiţiile dominaţiei modului de producţie feudal şi a legilor sale gene
rale. "Un pas important în dezvoltarea forţelor de producţie s-a înregis
trat în momentul cînd tehnica a făcut posibilă topirea metalelor şi turnarea
lor în diferite forme. Astfel se dezvoltă noi branşe meşteşugăreşti care vor
forma apoi meşteşuguri de -sine-stătătoare " 16.
Meşteşugul turnătorilor in cositor a fost adăpostit în oraşele transil
vănene Sibiu, Braşov, Sighişoara, Cluj, Bistriţa etc. Alegerea Braşovului
ca centru pentru baterea monedelor încă din 1 429, arată că aici exista
tradiţia topirii şi turnării metalelor 17. Cultivarea acestor tradiţii a fost
stimulată de crearea unui sistem legislativ alcătuit din privilegii şi drep
turi emise de principi, care au înţeles că " . . . forţa şi gloria conducătorilor
se află în bogăţia şi puterea oraşelor" 18.
Evoluţia meşteşugului turnării în cositor şi raporturile lui cu piaţa
pînă Ia mijlocul secolului al XIX-lea

Numeroase izvoare (documente şi colecţii de cositoare) pun în lumină
faptul că articolele de cositor, prin calitatea lor, fie funcţională, fie deco
rativă ocupau un loc important şi necesar in gospodăria urbană, in viaţa
oraşului in general. "Blidele vechi de prin sate erau numai din lemn, pe
cind ale boiernaşilor şi negustorilor se făceau din cositor, al cărui nume
ni s-a păstrat de la strămoşii romani, iar al Domnilor şi de argint" 19•
Articolele de cositor erau solicitate de gospodăria orăşeanului, vecinătăţi,
bresle, administraţia oraşului, bisericii, de piaţa externă. Iniţial, producţia
de cositoare a fost destinată necesităţilor funcţionale.
Cea mai veche menţiune documentară asupra meşteşugului de stănar
(turnător în cositor) în Transilvania datează din 3 ian. 1 393, la care dată
unul dintre membrii Magistratului din Sighişoara purta numele de
Andreas Toppengiesser 20 (turnător în cositor). In Braşov prima menţiune
documentară asupra acestui meşteşug datează din 15 mai 1488 cînd în
lista de impozite este menţionat un "Der Czyngysser"2 1 (turnător în cosi
tor) care plăteşte un impozit de 40 aspri. In 1489 este menţionat tot în
Braşov meşterul Gorg Kannegiesser 22, (Gărg Turnător de căni). Deşi men16

ŞTEFAN PASCU, op.

cit., p. 7 1 .
op. cit., rp . 154.
1 8 ELEKES L A JOS. Essai de centralisation de l'Etat hongrois dans la second
moitie du XVe siecle, în Studia Historica, vol. X X I I, 1960, p. 2.
19 N. IORGA, Istoria românilor în chipuri şi icoane, voi. I I I , Buc., 1 006, p. 163.
2° FRANZ ZIMMERMANN, CARL WERNER, GEORG M U L L ER. Urkunclenbuch
Zllr Gcschichte der Deut�chen in Siebenbiirgen, 1902, nr. 1 298, p. 48, este citat şi
de HUBER şi OERTEL. op. cit., p. 25, de ŞTEFAN PASCU , op. ciJt., p. 7 1 . etc.
1 7 IANCU B I D I AN ,

Ştefan Pascu

il califică drept "turnător de clo,pote", semnificaţia etimologică (turnă
tor de oale) a numelui (Toppen.giesser), faptul că apare alături de alţi meşteri precis
menţionaţi (Nicolaus Aurifaber, Jacobus Wahl artlinus) ne îndreptăţeşte să-i atri
buim calitatea de turnător in cositor. Este posibil ca acest meşter să fi posedat şi
tehnica turnării clopotelor sau a al·tor piese, intrucit branşa turnătorilor nu era dive,·
sificată in secolul al XIV-lea.
1 1 Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt, 1896, vol. I I I , p. 727.
22 A. EICCHORN, op . cit., p. 1 6 .
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ţiunile documentare despre meşterii stănari braşoveni datează abia din
secolul al XV-lea, iar un studiu pe obiect executat mai devreme de secolul
XVI nu este posibil deoarece "piesa cea mai timpurie pare a fi o cană din
colecţia Muzeului din Sf. Gheorghe, datată la 1 500" 23, putem presupune
că meşteşugul era cunoscut în Transilvania, respectiv în Braşov încă din
secolul al XIV-lea, cu atît mai mult cu cît el se impusese in Europa apu
seană şi centrală în secolele XII-XIII. In perioada şi zona geografică
amintită producţia de cositoare era destinată mănăstirilor, primăriilor
pentru cruciaţi (embleme de insemne religioase pentru recunoaştere), pele
rinilor care foloseau sticluţe in formă de pungi de cositor pentru păstrarea
ulei ului şi apei. In secolul al XIV -lea se foloseau cănile de cositor cu git
şi pintec, cu gură evazată, ce imitau cănile de ceramică. Faptul că Boemia,
Saxonia etc. erau centre de exploatare a materiei prime, de producţie şi
comercializare a cositoarelor, face verosimilă in parte supoziţia că meşte
şugul turnării cositorului a fost adus in Transilvania de coloniştii saxoni
din zona Rhinului, posibil de colonişti veniţi şi din alte regiuni. Prima
menţiune documentară asupra meşteşugului (Andreas Toppengiesser, 1 393,
Sighişoara) poate fi pusă in legătură cu aşezarea unor grupuri de colonişti
saxoni pe Valea Tirnavei, in părţile Sighişoarei, în secolul al XIII-lea.
Cert este că meşteşugul se impusese în Braşov în secolul XV. Acest
aspect trebuie explicat prin prosperitatea crescîndă a oraşului care la mij
locul veacului concentra circa 6000 de locuitori şi 40 de meşteşuguri 24, cu
emanciparea progresivă a intregului complex de factori social-economici.
Amplul efort de ridicare a sistemului de fortificaţii a oraşului Braşov
a constituit un factor particular, care de asemenea a asigurat un curs
favorabil producţiei meşteşugăreşti in ansamblu şi evoluţiei sale ulterioa:·e.
Integrat in sistemul de factori economici, social-politici aflaţi într-un
permanent proces de afirmare, în secolul al XVI-lea meşteşugul cunoaşte
o inflorire fără precedent. "Cositorarii din Sibiu erau atît de numero7i
încît se organizează în breaslă la 1 500" 25. Aceeaşi situaţie este întîlnită
şi la Braşo\' unde funcţionau aproximativ 21 de meşteri bine organizaţi 26 .
Un mare număr de menţiuni in Stadthannenrechnung 27 (socotelile oraşu
lui) se referă la cumpărarea şi îmbunătăţirea cositoarelor aparţinînd ora
şului, ceea ce implică serioase solicitări ale meşterilor menţionaţi. Astfd
în 1 5 29 Georg Bleasch (administratorul oraşului) plăteşte 8 florini lui
Jacob Clomb pentru nişte "vasculorum stanneorum " 28. ln 1 536 Vincenţiu
Sartor cumpără pentru "Cellario Civitati" 29 6 vase cu toarte (fructiere)
cu 5 fi. şi 20 aspri. Cu prilejul sosirii "regiae maiestatis domini nostri"
în 1 5 :!8 s-au cumpărat 2 "magnas scafas" cu 1 3 aspri, 6 vase mari cu 2
aspri bucata, 4 "parvas scafas" cu 1 3 aspri, 6 "scafas" a 2 aspri bucata 30•
Meşterii stănari sînt deseori solicitaţi de administratorii oraşului şi pentru
cositorirea căldărilor. In 1 53 1 Jacob Hyrscher plăteşte 28 aspri pentru
23 ANAMARIA HALDNER, Colecţia de
24 RADU MA NOLESCU, Comerţul Ţării
(secolele XIV-XVI), Buc., 1 965, p. 41 şi 44.
2 5 ŞTEFAN PASCU, op. cit., p. 71.
26 A. EICCHORN, op. ciJt., p. 27.
27 Quellen
. , voi. I I , Kronstadt, 1 889.
2s I bidem, p. 193.
29 Ibidem, p. 450.
30 Ibidem, p . 595.

cositoare. Catalog. , Sibiu, 1972, p. 4.
Româneşti şi Moldovei cu BraşovuL
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http://cimec.ro - http://istoriebv.ro

BRAŞOVUL - CENTRU DE PRODUCŢIE

A

ARTICOLELOR DE COSITOR

75

"stanneatione 4 caldarium" 3 1. Asemănător procedează în aceeaşi calitate
Sigismund Gemmar 32 şi Johann Kemmel 33 în 1537 şi respectiv în 1542.
Articolele de cositor cu destinaţie funcţională populează şi inventarele
castelului Bran. I n Torzburger Castellansrechnungen pe anii 1 538-1547
sînt menţionate ca intrate şi folosite mai multe piese de cositor 34. In
im·entarul dinainte de 1 549 apar 6 castroane mari de cositor "gros Czyne
Schi.issel", 6 castroane mici, 4 căni "Czyne Kannen", 7 vase de gătit35_
Importanţa Braşovului ca centru de producţie şi comercializare a cosi 
torului este conferită şi de conţinutul cererilor avansate magistratului
Braşo\·ului de către unii principi. I ntr-o scrisoare nedatată, Neagoe Basarab
se adresează braşovenilor "pentru nişte cositor ce a cumpărat de Ia
dînşii·· 36. Acelaşi domnitor într-o altă scrisoare soli cită "judeţului crăiese"
cositorul "ce se adunase pentru dînsul în valoare de 300 de florini" 37•
Socotelile administratorului oraşului, Vincenţiu Sartor, menţionează în
1 5 :34 că pe lîngă suma de bani trimisă "magnifica domino waywodae", se
mai expediază "unum quartale stanni" în valoare de 5 fl. 38. I n acelaşi an
se mai ' expediază voievodului pînă la Făgăraş, cupru şi aceeaşi cantitate
de cositor 39. Relaţiile ţărilor române cu Braşovul în secolul al XVI-lea
îmbr<.'\c au şi aspectul menţionat mai sus. Subliniind sintetic necesitatea
acestor relaţii reciproc avantajoase, marele vornic Stănilă al lui Mircea
Ciobanu, scria braşovenilor in 1 558 : "Ştiţi bine că fără noi voi nu puteţi
fi şi ţara voastră, Ţara Bîrsei fără ţara noastră nu poate fi 11 40 . In acest
cadru putem afirma că meşterii stănari erau intens legaţi de piaţa internă
şi e:-;:ternă, contribuind prin aportul lor la diversificarea relaţiilor cu piaţa
e:-;:ternă, la sortimentarea sporită a articolelor destinate pieţii interne, la
emanciparea acesteia.
Afirmarea tot mai complexă a acestui meşteşug ca producţie şi comer
cializare, a determinat necesitatea unui sistem legislativ specific, care să
garanteze existenţa juridică a corporaţiei, interesele profesionale în con
te:-;:tul concurenţei, să reglementeze producţia, desfacerea, prelucrarea
m a teriei prime, îndatoririle profesionale şi civice ale meşterilor, calfelor
şi ucenicilor. I n 1 568 breasla turnătorilor în cositor din Braşov îşi primeşte
statutele de la Universitatea săsească, dar abia din 1 572 există protocoale
de breaslă 4 1. Documentele din 1 568 conţin precizări referitoare la ucenicie,
angajare, la "meister-stuck", necesar pentru a deveni meşter 42. Unele
articole arată că un meşter nu avea voie să aibă mai mult de un ucenic
şi o calfă, că se pedepsesc sărbătorile fără motiv ; fiecare meşter trebuia
3 1 lbidC'm, p. '277_
32 Ibidem, p . 555.
33 Ibidem, voi. I I I , p. 1 63 .
3 4 I bidem, p . 6 5 .
3 5 I bidem, P- 4 7 7 .
36

I. BOGDAN,

Decumente şi regeste privitoare la relaţiile Ţării Româneşoti cu

Braşo t"ul şi Ungaria in secolul al XV-lea şi al XVI-lea, Buc., 1902, p. 264.
37 IbidPm. p. 263.
38 Quellen . . . , voi. II, p. 4 1 9 .
39

i bidem, p . 428.
ŞTEFAN METEŞ, Relaţiile comerciale
în secolul al XVIII-lea, Buc . , 1 902, p. 264.
41 A . EICCHORN. op. cit., p . 1 7 .
4 2 Ibidem, p. 1 7 şi 18.
4"

ale Ţării Româneşti cu Ardealul pînă
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să aibă un sigiliu de fier, se stabilea simbria calfelor, preţurile la cositoa
rele vechi etc.
I n a doua jumătate a secolului al XV1-lea, viaţa breslei a fost tulbu
rată de apariţia şi înmulţirea nebreslaşilol' (phuschern), a negustorilor, �
concurenţei cu implicaţiile sale. Spiritul de conservare al breslei a deter
minat acţiunea imediată a meşterilor (zinngiessermeister) din 23 nov.
1 580, cînd aceştia apar în faţa Universităti1 săseşti din Sibiu şi depun <>
plîngere comună împotriva comercianţilol' (mercatores et institutore,;).
nebreslaşilor ce veneau din ţinuturi străine in special din statele germane.
comercializînd pe piaţa transilvăneană piese de cositor de provenienţă
străină spre pericolul şi ruina breslei (in perniţiem ac ruinam czeche} 43•
In aceste condiţii adunarea a hotărît confiscarea mărfurilor negustorilor
străini sau indigeni care ar fi introdus pe piaţă produse de cositor din
afara breslei (extra Czeham) 44 • Se hotăra de asemenea, procentul de
amestec al materialului de turnat : la 6 livre cositor se adăuga 1 livră
plumb. Pentru o livră de staniu preparat trebuiau plătiţi 24 dinari 45•
Pri n aceste măsuri de autoapărare se încerca normalizarea Yieţii de
breaslă, monopolul unic asupra ]Jroducţiei şi vînzării cositoarelor, în genere
consolidarea poziţiei breslei în complexul economic.
I n conformitate cu organizarea mai judicioasă şi austeră a \·ieţii de
breaslă s-a elaborat în 1 593 şi un statut 46 în 7 puncte ce stipula obligaţiile
morale şi profesionale ale ucenicilor (lehryungen) în atelier şi în afara lui .
Aceste tendinţe au conferit breslei un pronunţat caracter de castă. A vînd
rînduielile feudale de partea ei, breasla declanşează o aprigă luptă împo
triva a tot ce era de natură să-i lezeze interesele.
O consecinţă firească a sistemului corporaţionist în veacul al XVI I-lea,
a spiritului său monopolist, a constituit-o apariţia a mici pieţe locale
adăpostite de oraş 47• Acest fenomen social-economic a reprezentat o etapă
de tranziţie în procesul de creare a pieţii interne .generale. Generate de
afirmarea monopolului corporaţionist, a sistemului juridic aferent, mi cile
pieţe locale au constituit o formă specifică de manifestare a economiei de
schimb în perioada amintită.
43 Arhivele Statului B raş ov
Colecţia acte bresle I V H d 35/4 (in continuare:
ASB şi CAB). La această importantă adunare au participat şi meşterii M :chael si
,

Marti.n din Braşov. I nsemnătatea acestui act decizional f'Ste conferită de calitatea
de suport juridic al statutului din 1593 şi privilegiului din lfi02 etc.

44 Ibidem. Circulaţia intensă a negustori lor,
a profesioniştilor extrabrPs;a�i
străini (forţă ele muncă !ib('ră şi cal i ficatci) era o rea l i tate. o premi z;i a \'iitor u l t1i
mod de prod uctie care a determinat ri posta vehementă a monopol u � u i curpor aţionist
'in adunarea din 23 noiemJrie 1580.
45

1 livră = 560-636 grame, 1 chintal = 1 20 livre, cf. M. DAN şi S. GOLDEN

Le commerce Balkano-levantin de la Transylvanie au cours de la seconde
mottie du XVJe siecle et au de but du XV ne siecle tn Revue des etudes sud-est
europeenes, tome V - 1967, nr. 1 -2, p. 88.
� Verzeichnis der Kron.stădter zunj,t U rkund en Braşov, 1 886, p. 52.

BERG,

,

Micile pieţe adăpostite de oraş amplificau sfera monopolului de bre2.slă d ar
au ş i îngrădit aspira�ia l i berului schimb care s e practica i n apusul ş i centrul Euro
pei cu repercusiuni îngrijorătoare pentru economiile slab dezvoltate. Pretioasa auto
47

nomie a sistemului legislativ a economiei transilvănene a protejat afirmarea viguroasă
a fenomenului <'Conomic local, l i mitind la m i·n i m consecinţele economice alP liberu l u i
sohimb pină l a ocupaţia habsburgică. D i n acest punct d e vedere sistemul bres l e J ,J r
a j uca<t u n r o l pozi tiv in afirma.rea specificului economic transilvăneun .
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Un element important, de natură să întărească poziţia breslei in sis
temul economic transilvănean, a fost privilegiul 4B lui Sigismund Bathory
din 1 0 martie 1 602 dat in Braşov, ce reprezenta de fapt confirmarea privi
legiului din 23 noiembrie 1 580. Privilegiul stipula monopolul breslei asu
pra producţiei şi desfacerii articolelor de cositor. Negustorii nu aveau
dreptul să introducă lucrări de cositor "res staneas exterarum Regionum
in hoc regnum'' şi nici turnătorii (extra Caeham) extra-breslaşi să retoarne
!?i �ă vîndă vechile cositoare (res Staneas veteres dirutas reficerent et ela
borarent). Acest privilegiu a reprezentat un preţios instrument în mina
meşterilor stănari, capabil să zădărnicească în mod legal toate intenţiile
ce aduceau prejudicii breslei.
Cadrul juridic al breslei s-a lărgit prin decretul din 5 decembrie 1639
dat de Universitatea săsească cu privire la "cursus honorum" al breslei,
deci privind instituirea şi promovarea calfelor în calitatea de asociat, de
meşter, de reprezentant al breslei. Ucenicia (Lehrzeit) dura 4 ani.
A. Eicchorn 49 vorbeşte pe larg despre obligaţiile ucenicilor. După dezle
garea sa (Freisprechung) ucenicul călătorea in ţări străine pentru a-şi
cultiva indeminarea şi a putea să devină calfă (Geselle). I n perioada 1 5881 8 1 1 s-au primit ucenici după cum urmează : in secolul XVI - 1 2, în
secolul XVII - 12. în secolul XVIII - 33, în secolul XIX - 350. Ei provin
în special din satele Ţării Bîrsei. Ucenicul era făcut calfă în prezenţa a
2-:3 meşteri. I n Braşov existau frăţii de calfe constituite in cadrul breslei
ca organizaţie independentă, cu un reprezentant (Irtengesellen) ce avea
grijă de lada frăţiei, căuta de lucru calfelor călătoare străine, ancheta
eventuale denunţuri împotriva vreunui membru al frăţiei. El se alegea
în fiecare lună. Deşi constringerea la călătorie (Wanderzwang) a fost abo
lită, totuşi calfele braşovene au respectat această tradiţie. Călătoria dura
:l-4 ani pînă deveneau capabile să întocmească piesa de meşter (Meister
sti.ick). Documentul din 1 568 precizează că piesa de meşter consta în o
formă de sticlă, o formă de blid de 5 funzi capacitate, o formă de cană
etc. Toate trebuiau făcute "în termen de 1 4 zile şi bine" 51. La instalarea
noului meşter se plăteau în secolul XVII între 34 şi 46 fl. Breasla alegea
starostele ei (der Czechmeister), acesta avînd şi lada breslei în păstrare.
Următorul funcţionar al breslei era tatăl calfelor (der Gesellenvater), el
avea în supraveghere calfele. Breasla incuraja tot mai mult cariera fiilor
de meşteri şi se opunea vizibil intrării "străinilor". Numărul meşterilor
hra�oveni după A . Eicchorn a fost de 6 7 . I n secolul X V - 2, în secolul
X VI - 20, în secolul XVII - 28, în secolul XVIII
14, in secolul
XIX - 3.
Acest cadru juridic era subsumat unui singur scop, creşterea volu
mului şi calităţii producţiei. Braşovul era firesc să fi fost un insemnat
atelier şi depozit al cositoarelor din moment ce Sigismund Bathory - ne
spune Michael Seybriger in cronica sa - a ordonat confiscarea tuturor
"Zinnen Gefăss" 52 (vase de cositor), din fiecare casă şi transportarea lor
în căruţe spre a deveni material strategic.
-

48 A.S.B., CAB IV H 35/9.
49 A. EICCHORN, op. cit., p. 20, 2 1 .

5 0 Ibidem.
5! Ibidem, p. 27.
52 Quellen . . ., vol. V, 1889, p. 438.
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Articolele de cositor erau deseori achiziţionate şi de slujitorii bisericii.
I n mai 1 6 1 3 cu ocazia unei sărbători religioase, pastorul elveţian Simon
Nosnev consemnează între altele plata a 6 fl. pentru "Zinnen Schiissel" 53
(strachini de cositor). Dintr-o altă menţiune 54 (1 680, februarie 1 8) reiese
că la nunta lui Paul Benckner şi Caspar Rausz au primit ca daruri din
partea familiei lui articole de cositor.
Cu atîţi solicitanti producţia şi desfacerea articolelor de cositor
cunoaşte un reviriment fără precedent în secolul al XVII-lea.
Braşovul " . . . piaţa de schimb (emporium) al vecinilor . . . antrepozit
(officina) comun pentru toate lucrurile" ss, a impresionat şi sub acest
aspect unii călători. Evlia Celebi ( 1 6 1 1-1684) poposind în preajma Braşo
vului cu prilejul expediţiei lui L Kemeny din 1 662, relatează : "este un
oraş minunat, cu .case frumoase şi dese, aşezate în rînduri unele după
altele . . . Toate au acoperişurile din bronz galben şi din cosi tor . . . "56. Deşi
afirmaţia pare fantezistă, Karl Berling, citîndu-1 pe expertul G. Bapst,
arată că la muzeul din Niirnberg se află probe concludente în legătură c u
utilizarea cositorului la acoperişurile clă!dirilor57.
Secretarul Waclich, insoţind o solie poloneză în drum spre Constan
tinopol, relatează că oprindu-se în Braşov, " . . . aici a fost preschimbat
argintul pe care l-am găsit în Polonia, la Racow şi s-a făcut rost de un
serviciu din acelaşi metal precum şi de un serviciu de cositor" 58•
U n interes deosebit faţă de piaţa cositorului din Braşov l-a nutrit �i
principele Gh. Rakoczy I. La 30 septembrie 1 642, el poruncea din Vinţul
de Jos magistratului Braşovului să-i trimită 1 2 chintale de cositor Ia Alba
Iulia 59. Porunca se repetă la 23 decembrie 1 643 din Alba Iulia către Gold
schmidt Michael jude primar în Braşov, să trimită pe Cristoph, turnător
în cositor împreună cu instrumentele şi materialele necesare pentru turna
rea fluierelor unei orgi 60. I ntr-o scrisoare din 25 octombrie 1 643 adresată
aceluiaşi jude, Gh. Rakoczi I mulţumeşte pentru cele 2 chintale de cositor
trimise, pentru care vor primi chitanţă 61. Solicitările sint atit de mari
incit la 12 decembrie 1 645 Michael Goldschmidt ' îşi cere scuze printr-o
scrisoare adresată lui Gh. Rakoczi I pentru netrimiterea de cositor 62• Prin
cipele nu cedează însă şi reînnoieşte cererea în scrisoarea din 1 7 mai 1 646
(Oradea) prin care solicită să-i fie trimis la Alba Iulia cositorul din care
s-au primit numai 2 chintale 63. Este cert însă că meşterii stănari ca şi
reprezentanţii oraşului sesizaseră profitul ridicat al pieselor finite în
raport cu cel obţinut prin simpla comercializare a materiei prime. Astfel
se explică, în parte, rezistenţa voalată a lui Michael Goldschmidt faţă de
cererile principelui Gh. Rakoczi I, ca şi promptitudinea cu care judele
Braşovului Hanăş Mancăş răspunde solicitărilor lui Constantin Brînco53

Ibidem, voi. IV, 1889, p. 1 69.
54 Ibidem, p. 202.
55 Călători străini despre Ţările Române , voi. 1 , Buc . , 1 968, p. 2 1 .
� Ibidem,
voi. V I , Buc., 1976, .p. 610.
57 KARL BERLING, op. cit., p. 49.
58 Călători . . . , voi. V, Buc., 1 973, p. 605.
59 A .S.B. , Fondul Primăriei Braşovului , Colecţia Fronius (în continuare FPll,

CF) voi. II, nr. 48, p. 33.
60 Ibidem, nr . 59, p. 37.
6 1 Ibidem, nr. 93, p . 48.
62 Ibidem, nr. 133, p. 6 1 .
63 I bidem, nr. 1 55, p. 69.
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veanu, care trimite braşovenilor cositor curat să-1 prelucreze. I ntr-o
scrisoare din 25 decembrie 1 697 Constantin Brîncoveanu îl roagă pe Hanăş
Mancăş să poruncească meşterilor braşoveni să-i lucreze nişte "tipsii de
cositor, care să fie gata in 30 de zile, dar să-1 lucreze (cositorul) aşa curat
precum 1-au trimis" 64. La 1 5 februarie 1 698 Brincoveanu mulţumea în
scris lui Hanăş Mancăş pentru tipsiile de cositor "că s-au nevoit de s-au
trimis la timp . . . " 65. Conţinutul acestor documente relevă faptul că
meşterii cositorari erau solicitaţi pe piaţa externă (datorită prestigiului de
care se bucurau), nu de puţine ori de domnitorii români, contribuind prin
modestul lor aport la progresul firesc al unităţii relaţiilor comerciale,
elemente formative ale pieţii interne generale.
I n secolul al XVIII-lea Transilvania a adoptat principiul apusean :
"cea dintîi indestulare a unei ţări este înmulţirea negustoriei ( . . . ) a felu
rilor de meşteşuguri şi lucrări de mînă - manufacturi". Integrată com
plexului economic habsburgic, Transilvania a îndeplinit în cadrul politicii
economice a Vienei, funcţia de debuşeu. Negustorul, întreprinzătorul
manufacturist, muncitorul salariat, fabrica, meşteşugarul bogat, profesio
nistul extrabreslaş sint consecinţe ale fenomenului amintit, a premiselor
capitaliste devenite tot mai vizibile în structura economiei transilvănene.
Acestor elemente generale li se asociază afirmarea viguroasă a iniţiative!
negustorilor români, greci, armeni, situaţie îndeosebi specifică Braşovului.
Aceştia, ignorînd dreptul de preemţiune al breslelor, au acaparat aprovi
zionarea cu materii prime. Saşii se plîng la 1 738 că "Românii (braşoveni)
au acaparat în mîinile lor şi au atras la sine aproape întregul comerţ" 66.
Numeroase documente relatează plîngerile repetate ale meşterilor breslaşi
împotriva negustorilor greci, români, armeni care au acaparat desfacerea
mărfurilor in oraş şi peste graniţă încît negustorii străini din Moldova,
Ţara Românească, Turcia nu mai vin să aducă materie primă şi să cum
pere mărfurile lor. Meşteşugarul rămîne astfel la dispoziţia negustorilor
din Schei care oferă materii prime scumpe şi de slabă calitate. Nebreslaşul
(Stăhrer), tulburător al breslei este inclus şi el in plîngerile meşterilor.
"Turnătorii in cositor spun că înainte boierii din Valahia trimiteau chintale
întregi de vase de cositor ca să fie turnate din nou şi de asemenea cum
părau noi vase de cositor"67. Un document din 2 1 mai 1 776 ne informează
despre procesul breslei turnătorilor în cositor împotriva negustorilor ce
aduc prejudicii breslei încălcînd privilegiile bâthoryene 68. Un alt docu
ment din 22 octombrie 1 776 cuprinde reclamaţia lui Samuel Meldt şi
Johann Mliller (zinngiesser meister) către judicatul oraşului Braşov împo
triva negustorului Johann Reich pentru comerţ ilicit cu· mărfuri de cositor.
Un atestat al chirurgului Johann Schultz motivează că mărfurile de cositor
au fost un comision pentru el 69• Seria reclamaţiilor continuă cu cea din
10 septembrie 1 776 formulată de Michael Meldt, Johann Mliller şi Valentin
Mankesch "zinngiesser meister" către j udicatul oraşului Braşov împotriva
6• A.S.B., F.P.B., Colecţia Stenner, 1, 3, nr. 359.
65 Ibidem, nr. 362.
66 A. MUREŞIANU, Originea şi dezvoltarea aşezării Scheilor Braşovului, in
Anuarul Institutului de Istorie naţională a Universităţii din Cluj, vol. IV, 1 9 . . , p. 206.
67 E. LIMONA, op. cit., p . 333.
68 A.S.B., F.P.B., Colecţia acte ale Magistratului privind breslele (in continuare
C.A.M.B.), p. I I , nr. 316.
69 Idem, nr. 3 1 7 .
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l ui Michael Madăts şi Samuel Barbenius, negustori care fac comerţ cu
obiecte de cositor aducînd prejudicii breslei. Acţiunea s-a soldat cu con
fiscarea mărfii 70. Un document din 29 octombrie 1 7 7 1 relatează despre
procestul intentat de Michael Meldt, Johann MUller (zinngiesser meister)
lui Nicolae Zaharia, negustor din Schei care a adus piese de cositor din
Carlsbad (Karlovy-Vari) pentru Ioan Nika. Inculpatul a fost achitat, marfa
confiscată71. Reclamaţiile erau formulate nu numai împotriva persoanelor
particulare. Intr-un document din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea,
breasla turnătorilor în cositor din Braşov acuză breasla curelarilor de
încălcarea privilegiilor şi cere judicatului ca aceasta să predea formele de
turnat cositor 72. Tot din secolul al XVIII-lea este şi cererea cositorarilor
către Magistratul Braşovului pentru respectarea drepturilor breslei ca
negustorii să nu mai facă comerţ cu obiecte de cositor iar ţiganii să nu mai
confecţioneze şi să vîndă nasturi de cositor căci în caz contrar vor confisca
mărfurile 73. Alarmată de această situaţie Comisia Economică Gubernială
din Sibiu trimite chestionare breslelor pentru a elabora anumite prognoze
ce vizau readaptarea structurilor corporaţioniste pe noi baze. Un document
din 4 iulie 1 776 conţine răspunsul breslei turnăt01ilor în cositor din Braşov
la chestionarul comisiei amintite 74. Interesant este punctul 4 care atestă
legăturile comerciale ale breslei cu Ţara Românească, Moldova, parţial cu
Turcia. Cu toate acestea "comerţul trece din ce în ce mai mult în mîinile
românilor . Pe sas îl părăseşte din ce în ce mai mult vechiul său spirit
comercial şi întreprinzător" 75. După N.G.V. Gologan românii deţineau în
Braşov la 1 769, 80 de firme · iar din 132 comercianţi doar 1 1 erau saşi 7IJ.
ln 1768 · importul de plumb şi cositor al Braşovului din Austria şi Ungaria
era în valoare de 3 5 1 1 ,30 fl. şi respectiv de 6 8 7 1, 1 7 fl. 77. O mare parte din
această materie primă a fost întrebuinţată la confecţionarea de dopuri
pentru înşurubat (destinate ploştilor) care din a doua jumătate a secolului
al XVIII-lea au reprezentat un cîştig rentabil pentru breaslă.
Un document din 27 decembrie 1 7 91 semnat de Michael Meldt şi alţi
7 meşteri cuprinde instrucţiuni în 8 puncte privind confecţionarea dopuri
lor (schruben) 78. Meşterii primeau cîte 10 dopuri pentru lucru, pentru
1 dop se plăteau 34 dinari, din care 1 dinar revenea lăzii breslei. Actul a
fost întărit în 1794 ; meşterii se obligau să respecte instrucţiunile 79. Arti
colele de cositor continuau să facă parte din peisajul economic al oraşului,
încă să-1 intereseze pe orăşean. O însemnare de marfă (27 iulie 1 774) dată
de Simion Hîrs lui Antonie Constantin, figurează şi cu 2 perechi sfeşnice
cositor eo. Foaia de marfă din 1 799 dată de Zaharia despre cele ce trebuie
să-i aducă de la "Beci" punctează şi linguri de cositor 8 1 . Un document din
Idem, nr .
7 1 Jdem, nr.
72 Idem, nr.
73 Idem, nr.

70

318.
322.
320.
321 .
F.P.B.,

74 A.S.B.,
C.A.M.B., p. II, nr. 319.
75 Archiv des Vereins fur Siebenbilgi:Sche
76 N.G.V. GOLOGAN, Cercetări privitoare
Braşov, Buc., 1 928, p. 47.
77 VICTOR JINGA, op. cit., p. 258.
78 A.S.B., C.A.B., I V Hd 35/7.
79
eo

81

Landeskunde , III Band" p. 323.
la trecutul comerţului romdnesc din

Verzeichnis der Kronstădter Zunft-Urkunden, Braşov, 1886, p. 52.
A .S.B., Registre diverse, U, 11, ,f, 293.
A.S.B., Act. Magistra, nr. 619/1 779, anexa 1 .
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1 794 consemnează că după moartea soţiei sale Mariniţa, soţului i-au rămas
intre altele şi 30 oca de cositor amestecat 82• George Haines atestă în 25
noiembrie 1 796 că a auzit pe popa din Turcheş spunînd că întorcîndu-se
noaptea a găsit 2 paznici de noapte culegînd talere de cositor din casa
diaconului Ion Ştefanovici 83. I n condiţiile în care sticla, ceramica fină se
impun pe piaţă în detrimentul articolelor de cositor, la începutul secolului
al XIX-lea activitatea breslei turnătorilor în cositor îşi restringe activitatea
productivă şi implicit volumul vînzării.
In secolul al XIX-lea activitatea turnătorilor în cositor este desfăşu
rată doar de 3 meşteri, Karl Slaminek fiind ultimul meşter cunoscut.
In prima jumătate a secolului al XIX-lea articolele de cositor sînt
prezente doar în modestele gospodării braşovene, sau sporadic în foile de
socoteli ale unor negustori. Hagi Ghenovici atestă în 4 aprilie 1 804 că stă
chezaş pentru Anica Paraschiva în judecata din pricina cositorului dat d e
Iosif Blum c u 42 fl. 84. Ana Popovicioaia cere Sfatului în 1 805 s ă i se
restituie pentru pricina cu Duca Melencovici, între altele 26 ştucuri talere
de cositor şi 4 ploşte de cositor 85. Antonie Leca face însemnare în 1 9
decembrie 1 80 7 pentru marfa dată lui chir Gh. Hîrs " . . . talere de cosi
tor . . . " 86. Tot Antonie Leca face foaie de marfă (22 aprilie 1808) pentru
Gh. Hîrs în Moldova, în care se specifică şi cositor 87. Nicolae Răuţ Leca
face însemnare de marfă ( 1 0 martie 1 809) pe care o dă lui Gh. Hîrs, inscri
ind intre altele potire, linguri de cositor 88. I ntr-o listă din 1 809- 1 8 1 4 cu
marfă trimisă de un negustor braşovean unor detailişti din Cirnpulung,
Stoica Gogu şi Popa Sava se menţionează "5 oca de cositor vărgele, . . .
ploşti, farfurii şi candele, 5 ploşti cu şirof de cositor, 3 potire cu discosu
rile lor de cositor'•89.
Desfiinţarea breslelor în 1 872 intrerupe o agonie prelungită, consfin
ţeşte caracterul unitar, omogen al pieţii interne, segmentată pînă la începu
tul secolului XIX de monopolul corporaţionist. Incapacitatea sistemului
de breaslă de a se adapta noilor structuri, de a învinge sentimentul de
breaslă al vremii trecute : "nimeni peste mine ! ", de a abandona mentali
tatea "ce folos avem noi din asta, că astăzi are unul o fabrică din care
înainte trăiau 50 de meşteri" 90, l-a făcut incompatibil cu realităţile şi
<>piritul veacului trecut. Braşovul nu s-a cramponat de acest aspect desuet
în peisajul activităţii sale economice ci, dimpotrivă, specificul său s-a
realizat plenar în cadrul noilor relaţii capitaliste, respectiv în structura
pieţei interne generale.
Intrucit se simţea nevoia unor precizări în legătură cu tehnica turnării
şi decorării pieselor de cositor, considerăm j ustificată intenţia n oastră de
a aborda şi acest aspect în numărul viitor al Cumidavei.
82 Idem, nr. 1 20/1 794.
83 A.S.B. , Acte judecătoreşti, nr. 278/1 796.
84 A.S.B., Act. Magistr. nr. 490/1804.
85 A.S.B., Acte judec., nr. 140/1 805.
86 A.S.B., Acte diverse, nr. 394.
87 Idem, nr. 415.
88 Idem, nr. 440.
89 N. IORGA, Braşovul şi romdnif (Scrisori şi lămuriri), vol. X, in Studii Ji
documente, Buc., 1905, p. 22, 23, 26.
PO VICTOR JINGA, op. cit., p. 2 77.
>11

-

Cumidava
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La recherche entreprise dans les archives de meme que dans le<>
collections privees rţous a donne la possibilite de faire connaitre au lecteur
des aspects particuliers d'une ancienne preocupation artistique : l'art de
la fonte et de la decoration de l'etain. Grâce a leur utilite, au riche reper
toire ornemental, aux prix accessibles, les objets en etain ont ete tres
sollicites, et par consequence produits en grandes quantites .
La viile de Braşov a ete un puissant centre de production et commer
cialisation des produits finis en etain. Bien que les premieres mentions
documentaires sur le "zinngiesser meister" remontent â la fin du XIV-ieme
siecle la litterature specialisee converge vers l'opinion que la production
des etains s'etait imposee de beaucoup plus tOt .
La conclusion que s'ensuit necessairement c'est que les obj ets en
etain ont represente une etape de transition entre la ceramique et le bois,
d'un cote, le verre, la porcelaine, la falence de l'autre cote.
De nos j ours le musee d'histoire de Braşov et les nombreuses collec
tions privees pardent de precieuses temoignages de cet viei! art.
Nous considerons que c'est notre devoir â nous de mettre le public
en contact avec cette production peu exploitee en Transylvanie et d'offrir
â cet art la place qu'il merite .
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Fig.

1
Cană executată la Braşov,
datată 1 79 0 , meşter necunoscut.
Colecţie partieulară.
-

Fig. 3
Cană executată la Braş ov la
jumătatea se col ul ui al XVIII-lea.
Meşter, I. G. (Iohann Gockesch).
Biserica evanghelică din Prejmer.
Nr. inv. 2
-

,

Fig. 2
Cană executată la Braşov,
datată 1·755. Meşter, M. M. K. (M ichael
Meldt-senior I I ) . Motiv gotic exprimat
pri n feţe hexagonale. demarcate p rin
linii incizate şi contururi uşor adîncite.
Biserica evanghelică Prejmer.
Nr. inv. 56/7
-

Fig. 4
Cană executată la Braşov la
jumătatea secolului al XVI I I - lea.
Meşter Iohann Gockesch (I. G.).
Biserica evanghelică din Hărman
Nr. inv. 70/10.
-
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RADU ŞERBAN ŞI BRANUL•
CONSTANTIN REZACHEVICI

Vreme de şase veacuri, martor al legăturilor pe multiple planuri între
Ţara Românească şi Transilvania, Branul a reprezentat - cum îl aratâ
şi numele - principala "Poartă" a drumului dintre cetatea de negustori
şi meşteşugari a Braşovului şi vechile reşedinţe domneşti de la Cîmpulung,
Curtea de Argeş şi Tîrgovişte. Controlînd o cale însemnată de negustori,
de soli sau de oşteni, aproape nu a existat domn al Ţării Româneşti care
în drum spre Ţara Bîrsei să nu fi trecut sau chiar să nu fi poposit în
preajma sau între zidurile acestei "Porţi" fortificate. Dar în Yiaţa cetăţilor
sînt unele momente de referinţă, cînd desfăşurarea evenimentelor istorice
aduc aceşti martori dăltuiţi în piatră în prim plan, proiectînd asupra lor
o lumină intensă, reflectată de cronicile şi izvoarele vremii. Un astfel de
moment a fost în viaţa cetăţii Bran epoca lui Radu Şerban, unnaşul în
fapte şi continuatorul acţiunilor lui Mihai Viteazul.
Marele său înaintaş a reliefat nu o dată rolul ţărilor române în stăvi
lirea expansiunii otomane şi necesitatea cooperării militare strînse între
Ţara Românească şi Transilvania. "Bine să ia aminte şi să grijească sfătuia el pe împăratul Rudolf al II-lea în ianuarie 1 !300
că Ardealul şi
Ţara Românească în ce loc sănt ; tot norocul creştinătăţii iaste aruncat pre
aceaste 2 ţără ; carele săntu baştele, ce se cheam(ă) strejile, şi apărătură
a toată creştinătatea ; că Dumnezeu să ferească, de-ară apuca Turcul aceste
2 ţără, ară fi peire a toat(ă) creştin(ă)tatea . . " 1• Inaintea bătăliei de la
Şelimbăr, Mihai Viteazul declara hotărît : "ţara lui şi această ţară (Transil
vania - n.a.) sînt atît de impreunate şi legate una de alta, încît căzînd
una cade şi cealaltă şi păstrînd una se păstrează şi cealaltă'' 2• Iar în anul
1 !30 1 , viteazul domn cerea din nou împăratului Rudolf al I I-lea să ţină
seama că Ţara Românească nu e mai departe de Constantinopol decît cale
de cinci zile, iar "din Ţara Românească şi din Moldova, Transilvania se
poate ocupa uşor" de către turci 3. La aceeaşi concl l;l zie ajunsese în 1 595
şi istoricul şi arhitectul militar Filipo Pigafetta, care arăta că din Ţara
Românească "se găsesc pretutindeni poteci pentru a trece în Transilvania,
deşi ea este înconjurată de munţi care nu pot fi trecuţi decît prin 8 sau
--

.

Comunicare susţinută la sesiunea prilejuită de 6CO de ani de atestare docu
mentară a cetăţii Bran şi 375 de ani de la urcarea în scaun a lui R.1du Şerban,
Bran. 1977.
1 N. Iorga, Documente noi în mare parte româneşti relative la Petru Şchiopul
şi Mihai Viteazul, în Analele Academiei Române, S.II, M.S.I., t. XX, 1 89 8 . p. 477.
2 Relatarea lui G. Malaspina (A. Veress, Relationes nuntiorum apostolicorum
in Transilvaniam missorum a Clemente VIII (1592-1600), în Monumenta Vaticana
historiam Regni Hungariae iUustrantia. S. II. t. III, Budapesta, 1 909, p. 359.
3 Tesaur de monumente istorice, 1, ed. Al. Papiu Jlarian, Bucureşti, 1 862,
p. 254-255, 261 .
•
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1 0 drumuri mai de seamă, încît un principe dacă e slab nu trebuie să se
încreadă în apărarea trecătorilor impotriva unuia prea puternic" 4•
I ntr-adevăr, numai în judeţele Săcueni şi Prahova existau în veacu
rile XVII-XVIII peste 25 de poteci de plai, păzite de plăieşi munteni care
convergeau spre Braşov s, dar intre cele opt sau zece drumuri mai de ,
seamă de-a-lungul Carpaţilor munteni, amintite de Pigafetta, cel care
trecea pe la Rucăr-Bran ocupa un loc de frunte. La începutul anului
1600, Mihai Viteazul socotea regiunea Braşovului ca principală poartă de
acces din Ţara Românească în Transilvania, arătînd că, in cazul unei
campanii antiotomane, va lăsa "la toate trecătorile de la graniţe paza cea
mai bună : adică la Braşov dinspre Ţara Românească, şi la Bistriţa dinspre
Moldova, şi la fel la Cluj" 6.
După comentariţle la o hartă a Transilvaniei, tipărită la Anvers In
1 602. în timpul domniei lui Radu Şerban, nerelevate de cercetătorii istoriei
Branului, "intrarea şi ieşirea din această regiune (a Braşovului - n .a.)
este păzită de castelul Bran (le chateau Turts-fest) : pe aici se face trafic
de mărfuri cu grecii. La două zile de aici (Braşov - n.a.) este oraşul
Tî rgovişte in Ţara Românească, un însemnat oraş negustoresc. . . " 7.
I nsemnările celor care au străbătut acest drum, Rucăr-Bran, de la
sau spre reşedinţa domnească a Ţării Româneşti la inceputul veacului
al XVII-lea, arată că el era socotit deosebit de dificil. Aloisio Radibrat,
trimis imperial pe lîngă Radu Şerban, care în iulie 1603 l-a parcurs in
ambele sensuri, fiind martor al trecerii pe la Bran a oştilor domnului
român, mărturiseşte că acesta împreună
cu boierii şi oştenii săi : "au trecut
.
cu foarte mari greutăţi munţii, pe drumul ce duce pe la Rucăr şi pe la
castelul Bran"8. "In 21 aprilie (16 1 3) - notează Tomas Borsos, trimisul
lui Gabriel Bathory la Constantinopol, care în ajun plecase din Braşov -,
am trecut peste munţii aceia mari şi de nesuferit, peste Piatra Craiului
şi am ajuns la Rucăr in Ţara Românească" 9. Dificultăţile erau legate mai
ales de porţiunea de drum de la Piatra Craiului. I n iunie 1598, comisarii
imperiali care au fost trimişi la Tîrgovişte spre a' încheia tratatul cu
Mihai Viteazul, mărturisesc că după ce au trecut prin Rîşnov-Bran : "Am
fost primiţi de boierii cei mai de seamă la o depărtare de o zi şi jumătate
de drum chiar p::- culmea abruptă numită Piatra Craiului, unde carele se
lasă jos cu scripetele" 10 .
*

*

*

Acest drum care lega Braşovul de Tîgovişte, străjuit de cetatea Bran,
a jucat un rol important in vremea lui Radu Şerban. Cel pe care N. Iorga
îl socotea un "viteaz•·, din "rasa lui Mihai vodă", "un biruitor . . . care
4 A. Veress, Campania creştinilor în contra lui Sinan paşa din 1 59 5 , in .- l nalele
1lcademiei Române, S. I I I , M.S.I., t. IV, 1925, p. 1 90 .
5 C. Rezachevici, Neobişnuitul drum peste Carpaţi al oştii lui Radu Şerban,
î11aintea bătăliei de lîngă Braşov cu Gabriel Bcithory (iulie 1 6 1 1), în Cumidava \' I I I,

(1974-1 975). Braşov , p. 1 2'4- 1 25.
6 Hurmuzaki, Documente

privitoare la istoria românilor, X I I . Bucureşti, 1903,

p. 5î0, nr. CMXXI, (in continuare : Hurrnuzaki).
7 Ab re ge du Theatre d'Ortelius, Anvers, 1602, p. 99, harta care menţionează

şi Branul la p. 100.
.
8 N. Iorga, Studii
190 :.! , p. 1 1 9.

şi documente cu privire la istoria românilor, IV, Bucureşti,

9 Călători străini despre ţdrile române, IV, Bucureşti, 1972, p. 376.
Hurmuza ki , X I I , p. 360, nr. DL.

10
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moştenise sabia lui Mihai Viteazul" şi din ale cărui acţiuni miltare va
învăţa Matei Basarab 1 1, a avut strînse legături cu Transilvania în întreaga
�a domnie. "Istoria principatului ardelenesc din anii 1 60 1 -1 6 1 2
observa
Ilie Minea cu peste patru decenii în urmă - are atîtea legaturi cu cariera
politică a lui Radu Şerban, încît fără a cunoaşte rolul lui Radu Şerban nu
se poate scrie istoria adevărată a acestor ani din istoria Ardealului" 12.
Nu stăruim aici asupra acestor legături 13, decit pentru a sublinia rolul
de frunte pe care l-a jucat în cadrul lor relaţiile lui Radu Şerban cu Braşo
v u l şi implicit cu Branul. Dintre toţi domnii munteni din veacul XVE,
Radu Şerban a poposit de cele mai multe ori la Braşov, trecind pe la
Bran, iar judele braşovean Mihail Weiss, care i-a fost prieten statornic, şi
care îl socotea pe Radu "bogat, şiret (îndemînatic) şi foarte încercat în tre
nurile militare"14, încheind cu el, cum vom vedea, un tratat de alianţă,
poate fi socotit magistratul braşovean care în veacul ' al XVII-lea a vizitat
de cele mai multe ori curtea de la Tîrgovişte.
Pare ciudat că domnia lui Radu Şerban atît de rodnică în legături
între Tîrgovişte şi Braşov, pe drumul Branului, a trecut aproape neobser
vată de istoricii cetăţii Bran 1 5. Explicaţia de ordin general, referindu-ne
la receptarea întregii sale domnii, e legată de nedrept de puţina atenţie
acordată de istoriografia din vremea noastră urmaşului lui Mihai . "Ni se
pare - observa Ioachim Crăciun în 1 926
că istoricii noştri au fost prea
a\·ari în a recunoaşte lui Radu Şerban toate meritele ce le-a avut şi a-l
prezenta poste rităţii c'a pe un mare voievod, egal în foarte multe privinţe,
cu însuşi Mihai Viteazul. Neglijenta aceasta poate avea o singură scuză :
nenorocul lui Radu Şerban de-a urma în scaunul Ţării Româneşti îndată
după eroul ucis la Turda şi de a nu fi avut sfîrşitul învăluit într-un înăl
ţător tragism ca al lui Mihai. Umbra voievodului "viteaz" l-a acoperit
însă şi pe el . . . iar această umbră covîrşitoare n-a fost înlăturată nici
măcar acum de pe numele gloriosului învingător de la Braşov . . . " 16.
Contemporanii săi au apreciat însă la justa valoare contribuţia lui
Radu Şerban la apărarea Ţării Român�ti şi a Transilvan iei. Comandantul
imperi a l G. Basta numea pe domnul român "zidul de apărare al Transil
vaniei" 17, iar în 1 603 cardinalul Cinzio Aldobrandini socotea, la rîndul
său. Ţara Românească .. ca un zid de apărare a Transilvaniei şi o fortă
reaţă îndreptată împotriva sultanului " 18 .
-

-

11 N. Iorga, op. cit., p. IV, IX. CCLVI, CXCIX. Cf. �i idem. Un biruitor: Radu
\'odă Şerban, Vălenii de Munte. p. 3 (.,viteazul cel dintăiu al ţării").
12 1. Minea. Radu vodă Şerban cerut ca principe al Ardealului, in Cercetări
istorice, V-VII ( 1 929-19,31), I aş i, p. 367.
1l C. Rezachevici, Les relations politiques et militaires entre la V alachie et la
">" n n ,i lt·n n ie au debut du X F I Ie si,;clc, in Revue Roumaine d'Histoire, X I ( 1 97�). nr. 'j,
p . 761-772 ; i d em Radu Şerban şi epoca sa. Monografie (în pregătire pentru tipar).
14 M. Weiss, Liber annalium raptim scriptus (1569-1612), în Quellen zur Ge
sohichte der Stadt Brasso, V, Braşov, 1909, p . 204.
Cf. 1. Moşoiu, Branul şi cetatea Branuluî, Bucureşti, 1 9 30 p . 23-24 ; Emil Micu,
C'astelul Bran, Buc ureş ti , 1 957, p . 2 3-24 ; Ana Maria Henegariu, Cetatea Bran, Bucu
reşti, 1963, p. 1 9 ; Titus Haşdeu, Cetatea Bran, ed. a 11-a, Bucureşti, 1 9 7 1 .
16 1. Crăciun, recenzie la V. Motogna, Războaiele lui Radu Şerban, BucurE-şti,
1!J2G. în Anuarul Institutului de istorie naţională, V, (1928-19.30), Cluj. p. &35.
17 A. Veress, Epistolae et act a generalis GeorgH Basta (1602-1607 ) , II. Buda
,

.

pesta. 1913, p. 5 1 5 .

18 N . Buta, 1 ragguagli di Claudio Rangoni, vescovo di Reggla-Emilia
Diplomatarium italicum, 1 (1925), p. 348.
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Ales domn de marea adunare a ţării de la Cîrstieneşti - jud. Argeş
în prima jumătate a lunii octombrie 1 6 01 , ca reprezentant al boierimii
proimperiale, în frunte cu fraţii Buzeşti, care a constituit sprijinul dom
niei lui Mihai Viteazul, Radu Şerban a fost nevoit să se retragă în Tran
silvania înaintea lui Simion Movilă, domnul Ţării Româneşti, susţinut de
poloni. Aproape un an a durat lupta sa în Transilvania alături de forţele
imperiale, mai întîi pentru alungarea lui Sigismund Bathory, apoi pentru
dobîndirea stăpînirii Ţării Româneşti 19.
Atît la prima încercare de a reveni în Ţara Românească, la inceputul
lui martie 1 602, cît şi in cea de a doua, încununată de succes, in iulie
acelaşi an, Radu Şerban a trecut prin Ţara Birsei, ultima oară aşezîndu-şi
tabăra lîngă moara de hirtie a Braşovului 20, dar a preferat drumul de Ia
est de Teleajen, pe la Pasul Tătarului şi Tabla Buţii, pentru a tăia retra
gerea lui Simion Movilă spre Moldova 21, aşa cum încercase şi în 1 6 0 1 ,
cînd conducea oştile boierilor răsculaţi a<>upra lui Simion, cu prilejul
luptelor de la Crucea Comisoaiei şi Gura Nişcovului22. I n schimb. în iulie1602, de sub zidurile Braşovului din oastea domnească s-a desprins un
detaşament condus de Cernica, viitorul mare vornic şi Oancea logofăt,
care trecînd pe la Bran s-a îndreptat spre Tîrgovişte, avînd drept ţintă
- după un document intern - "să apuce tronul aici în cetatea Tîrgo
vişte" 23. Detaşamentul era destul de numeros, de vreme ce Simion Movilă
a fost bătut, fiind nevoit să fugă spre Buzău 24•
Pe la Bran trec in 1 602 curierii cu scrisori care atestă legăturile cu
Transilvania ale lui Radu clud�r Buzescu, care, dealtfel, il însoţise aici pe
Radu Şerban 25. De acum inainte în timpul întregii domnii a acestuia,
soliile, care trecind pe sub zidurile Branului fac legătura între Tirgovişt<"
şi comandantul Basta, comisarii imperiali, principii Transilvaniei sau
oraşele de aici sint atit de numeroase, încît numai o simplă enumerare a
lor ar constitui un material de proporţii 26.
I nfringerea marelui han la Ogretin (23-24 septembrie 1 602) ca şi
marea campanie antiotomană, dincolo de Dunăre (februarie-martie 1 603),
au ridicat considerabil prestigiul lui Radu Şerban. Pentru G. Basta şi
comisarii imperiali devine evident că numai urmaşul lui Mihai Viteazul
mai putea salva Transilvania de pericolul otoman reprezentat de noul
principe Moise Szekely, care in aprilie-iunie 1 60:3 cucerise aproape
întreaga ţară, alungindu-1 pe Basta la Satu Mare 27 . La 21 aprilie 1 603
Basta scria : "Pericolul e mare şi dacă Românul nu vine cu ajutoare
19 Reconstituirea evenimentelor la C. Rezachevici, Radu Şerban şi epoca sa.
Monografie (in pregătire pentru tipar).
20 Chronicon Fuchsio-Lupino-Oltardi
num, I , Braşov. 1 84 7. p. 209; G. Şi ncai,
Cronica românilor şi a mai multor neamuri, I I . ed. a I I -a, Bucureşti. 1 886. p. 464.
2 1 c. Rezachevici, op. cit.
22 Idem, Bătă li a de la Gura Nişcovului (august 1 6 0 1 ). Contribuţii la ist oria
Ţării Româneşti în epoca lul Mihai Viteazul şi activitatea militară a lui Radu Şerban
inaintea domniei, in Studii, XXIV (1971), nr. 6, p. 1 152-1 155.
23 Documente privitoare la istoria României, B, XVII-4, Bucureşti, 1 954. p. 365.
24 Cf. Călători străini, IV, p. 2 4 1 .
25 N. Iorga, Socotelile Braşovului şi scrisori româneşti către sfat în secolul at
XVII-lea, în Analele Academiei Române, S. I I . M.S.I . , t. X X I , 1 899, p. 1 15.
2 6 I nregistrarea lor la C. Rezachevici, Radu Şerban şi epoca sa. Monografie.
27 I bidem.
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puternice, cum este dator, eu mă indoiesc de putinţa de a păstra
provincia" 28 .
Dacă Radu Şerban n-a venit însă decit atunci cind a socotit el însuşi,
in schimb de la sfîrşitul lui aprilie şi pînă in iulie 1 603 a trimis mai multe
detaşamente care au atras pe secui de partea domnului Ţării Româneşti,
au hărţuit oastea lui Moise Szekely, i-au nimicit avangarda, au asigur::1t
paza pasului Bran, atrăgîndu-1 in cele din urmă pe principe lîngă Braşov.
Unele din aceste detaşamente venind în Ţara Birsei de la Tîrgovişte au
trecut pe la Bran şi deşi în 1 603 Braşovul inclina spre Moise Szekely,
cetatea Branului n-a schiţat nici un gest de impotrivire la trecerea lor.
Detaşamentul cel mai însemnat a înaintat pe două coloane : una prin pasul
Tătarului, iar cealaltă condusă de Mîrza cel Mare, un fost căpitan al lui
Mihai Viteazul, a trecut la 5 iunie 1603 pe la Bran, cele două coloane
unindu-se lîngă Braşov 29.La 6 iulie, cu două zile înainte ca Moise Szekely
să-şi aşeze tabăra lîngă moara de hîrtie a Braşovului, căpitanii lui Radu
Şerban s-au îndreptat spre Rîşnov, "ca dacă le va veni ajutor şi zaherea
din Ţara Românească, să fie mai aproape" (Şt. Szamoskozy), zdrobind
între Cristian şi Rîşnov avangarda formată din elita trupelor lui Moise.
După aceea, căpitanii Gh. Raţ şi Mîrza s-au retras la Bran in aşteptarea
oştii lui Radu Şerban 30.
Domnul împreună cu oastea Ţării Româneşti porni de la Tîrgovişte
după 6 iulie 1 60:3, drumul pînă la Bran durînd trei zile 3 1 , trecerea prin
munţi, după un martor ocular, făcîndu-se "cu foarte mari greutăţi" 32.
Balada populară închinată lui Radu Şerban, care se mai cinta pe la 1 880 33
si care a fost culeasă înainte de 1 884 de Aron Prejbeanu de la un lăutar din
Comarnicul de pe Prahova, a luat naştere iniţial ca urmare a admiraţiei
cu care oamenii locului au urmărit neobişnuitul drum peste Carpaţi al
oştii lui Radu Şerban în iulie 1 6 1 1 , în campania asupra lui Gabriel
Bathory. Cum însă şi bătălia cu Moise Sz�kely s-a dat în iulie 1 603 tot
lîngă Braşov, într-o formă dezvoltată a baladei, cele două treceri peste Car
paţi s-au contopit. dealtfel şi cele două campanii. Elementele care se
referă la Rran şi împrejurimi. la turci şi tătari, privesc expediţia din 1 603
!"i sî:!t cele mai numeroase în cadrul baladei. Astfel, domnul şi oastea sa în
drum spre Ardeal "urcă la munţii nalţi" : "Sus în vîrf la Pietricea, ;/ Stătea
de se odihnea" ; Pietriceaua fiind desigur muntele deasupra Branului, l a
izvoarele Dîmbovicioarei. Ciobănaşul întîlnit aici, care paşte oile românilor din Zărneşti, îi furnizează domnului "veşti" despre situaţia grea a
românilor din Transilvania oprimaţi in 1 603 de turci, tătari şi nobili
unguri şi despre dorinţa lor de a fi "izbăviţi" de domnul român. Dar oferta
ciobănaşului de a-l conduce pe voievod pe o cărare ascunsă : "Printre
stînci, strîmtă vîlcea 1 1 Să nu simtă pasărea" se referă la drumul expe28 A. Veress, Epistolae et acta, I I , p . 217.
29 I. Crăci un, Cronicarul Szamoskozy şi însemnările lu i privitoare la români
1 566-1 608, Cluj, 1928, p. 166, 173-1 74 ; N. Iorga, Studii şi documente, IV, p. 1 1 7 ;

Ch ron icon Fuchsio-Lupino-Oltardinum, 1 , p . 222.
30 1. Crăciun, op. cit., p. 166 ; N. I orga, op. cit., p. 1 1 8- 1 1 9.
31 Matei al Mirelor, Istoria celor petrecute în Ţara Românească, în Tezaur, 1 ,
cd. c i t . , p . 3 219 ; Istoria Ţării Româneşti, Bucureşti, 1960. p. 86.
32 N. I orga, loc. cit., p. 1 1 9.
33 După mărturia lui G. 1. Ionescu-Gion, Istoria Bucurescilor, B ucureşti, 11899,
p. 573.
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diţiei din 1 6 1 1. între valea Teleajenului şi a Tirlungului, drum neumblat
de oşti, care necesita într-adevăr o călăuză (locuitorii din Schiuleşti pe
Teleajen, pe unde într-adevăr Radu Şerban a trecut in 1 6 1 1 , pretind cu
mult temei pe baza tradiţiei, că strămoşii lor au condus atunci oastea dom
nească). Tot la campania din 1 6 1 1 se referă şi afirmaţia baladei : "Păgînii
la Bran păzesc", căci atunci G . Bathory a trimis un detaşament de pază
la Bran. Faptul că "bătaia lui Şerban" e localizată ,,în jos de Bran" şi că
Branul şi împrejurimile sale sînt amintite mai des 34, ne fac să presupunem
că autorul iniţial al baladei a fost un român din zona Branului.
Ca urmare a morţii lui Moise Szekely în bătălia de lîngă Braşov
( 1 7 iulie 160 3), Radu Şerban devine elementul hotărîtor în mentinerea
Transilvaniei în tabăra "Ligii sfinte". Una din urmările acestui fapt a fost
întărirea relaţiilor sale cu Braşovul începînd din 1 604. In ianuarie, sfatul
cetăţii trimite un sol la Tîrgovişte, Radu Şerban răspunzînd la 7 februarie
prin paharnicul Vîlcu. La 3 martie în timp ce paharnicul amintit şi postei
nicu! Neacşu sînt trimişi la Braşov, cetatea trimite la curtea domnească
pe popa Mihai de la Sf. Niculae din Şchei 35, cu misiunea de a-l chema pe
domn la Braşov, în vederea încheierii unei înţelegeri.
Cum domnul solicitase lui Basta o întrevedere în februarie 1 604 la
Braşov 36, comandantul împreună cu comisarii imperiali, alte personalităţi
şi o escortă de 500 de valoni, vine la Braşov la 10 martie, organizînd
împreună cu conducerea oraşului primirea festivă a lui Radu Şerban 37.
Domnul soseşte în cetate cu 1 50 de români la 12 martie, şi după discuţiile
cu Basta şi încheierea unei "ii;lVoieli" (eine starke Bii.ndnis) cu magistraţii
braşoveni, "s-a întors iară - scrie cronica popii Vasile din Şchei - cu
cinstit rămas bun şi cu bucurie mare la scaunul său din Tîrgoyişte" 38.
Toate aceste solii şi alaiuri domneşti treceau pe la Bran şi desigur primirea
aici, poate chiar găzduirea domnului român, va fi fost pe măsura priete
niei pe care i-o arăta Braşovul. Tot pe la Bran trece la începutul lui
octombrie 1 604 şi solia munteană condu5ă de vistierul Papa Greceanu,
care discută cu senatul braşovean 39, ca şi solia acestuia de răspuns, î n
frunte cu M. Weiss ş i popa Mihai din Şchei, ce porneşte spre Tîrgovişte
la 15 octombrie. Ca urmare a tratativelor purtate înaintea întregii curţi,
M. Weiss perfectează "învoiala" tratată de Radu Şerban la Braşov în mar
tie 40 şi de atunci între el şi Radu Şerban a început o strinsa pdetenie,
politica cetăţii fiind coordonata după cea a domnului român.
Socotelile Braşovului înregistrează în 1 604 şi în anii următori schim
bul a zeci de solii cu reşedinţa domnească de la Tîrgovişte, solii - între
Revista pentru istorie, arheologie şi filologie, I I ( 1884). voi . I I I , p . 390 ;
Poezii populare române, Bucureşti, 1 885, p. 478-479.
35 N. I�"' rga. Socotelile Braşovului, p. 1 1 6.
3 6 A. Veress, Epistolae et acta, I I , p. 402-4103.
37 N. I orga, loc. cit.; M. Weiss, Liber annalium, in Quellen, V, p. 168--169.
JS A . Veress. op. cit.,
p . 4121-422, 433; N. Iorga. Studii şi documente, IV,
p. 1 50- 1 5 1 ; XX, p . 353 ; C. Spontoni, Historia della Transilt•ania, Veneţia, 1638, p. 251 ;
M. Weiss. op. cit., p. 170; S. Năsner, Res actae, in Quellen, I V , p. 1 6 0 ; P. Banfi. Ta
qebuch, ibidem, p. 4 1 9 ; Chronik von Pope Vassilie, ibidem, V, p. 4; R. Tempea, Isto
ria sfintei beserici a Scheilor Braşovului, Buctu"eşti, 1969, p. 60.
39 N. Iorga, Socotelile Braşovului, p. 1 1 8.
40 M. Weiss,
op. cit., p. 1 68-- 170; Chronicon Fuchsto-Lupino-Oltardinum, I ,
p. 230; N . Iorga, op. cit., p. 1 19.
34

G. Dem. Teodorescu,
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care se numără şi senatori braşoveni - care folosesc drumul Branului.
40 de călăraşi şi dorobanţi, care petrece la Braşov intre 16 octombrie
23 noiembrie 1604 41 Tot pe la Bran trec de obicei şi numeroasele solii
schimbate de Radu Şerban cu principii Transilvaniei, Şt. Bocskay, Sigi.,;
mund Rikoczi şi Gabriel Bathory intre 1 6 0 5- 1 6 1 0 42, solii la care din
partea ardeleană face adesea parte M. Weiss şi alţi magistraţi braşoveni43•
Urmărind să obţină stăpînirea Ţării Româneşti, o mai veche dorinţă
a Bathoreştilor, principele Gabriel Bathory străbate Carpaţii pe la Bran,
cu o oaste apreciată la 35 000 de oşteni 44, majoritatea haiduci şi secui.
La 25 decembrie 1 6 1 0 a sosit în Ţara Birsei 45, intirziind aici cîteva zile,
căci deşi timpul era călduros, incit cojoacele confecţionate de braşoveni
pentru oamenii săi n-au fost folosite 46, căzuse o zăpadă "cum nu s-a mai
văzut", astfel că trecerea munţilor s-a făcut cu mare dificultate. Oastea
principelui s-a împărţit în două. Mai întîi au pornit spre Bran 6 000 de
haiduci conduşi de Gabriel Bethlen, viitorul principe, cu misiunea de a
surprinde pe Radu Şerban la Tîrgovişte, precedaţi de 2 000-3 000 de
oameni din Ţara Bîrsei cu lopeţi, pentru a deschide drumul prin zăpadă.
A urmat apoi Gabriel Bathory cu grosul trupelor şi artileria, care a efec
t u at deplasarea in circa şase zile. Cronicile transilvănene, fără a deosebi
cc' l e d o uă eşaloane, indică pentru inceputul campaniei in Ţara Românească
date cuprinse între 26-30 decembrie 1 6 1047. Momentul pătrunderii
ct \ · a ngărzii cor. duse de . Bethlen la sud de Carpaţi (24 decembrie 1 6 1 0/3
Ltn uarie 1 6 1 1 ) îl aflăm din dramatica inscripţie slavă făcută cu vopsea
r ·o�ie la exteriorul absidei sudice şi a celei a altarului bisericii mănăstinl
Dealu. în \T€m ea egumeniei lui Matei al Mirelor 48. La 7 ianuarie 1 6 11
i1ath ory era la Tîrgovişte 49, de unde Radu Şerban plecase spre Moldova
l � l oastea. familia �i boierii săi, conform unui plan strategic dinainte sta 
bi U t . pe ntru a nu fi surprins între forţele otomane de la Dunăre şi oştile
l u i B<ithory. cu trei zile înainte de intrarea in ţară a haiducilor prindpe
l tt i 50. După cronicile braşovene, trimisul judelui M. Weiss 1-ar fi anunţat
pe R a d u Şerban cu o zi înainte asupra momentului cind G. Bathory urma
să pătrundă în Ţara Românească 51, d�i domnul cunoştea bine mi�cările
-

p ::- i nci pelui.
41 N. I o rga , op. cit., p. 1 18-1 19.
C:f. C . Rezachevi d . Hadu Şerban şi epoca sa. Monografie.
43 I. Crăciun, Cronicarul Szamoskozy, p. 189 ; M. Weiss, op. cit . , p. 18-1 ; N. I orga ,
op. cit., p. 1 23.
4 4 Considerăm aceste efective i ndicate de un act contemporan mai apropiate de
rC'alitate (A. Veress. Documente, VIII, p. 1 1 1 ) ; 30.000 de oşteni . indică şi o al tă rela
t�u·e tipă1·ită ch ia r în 161 1 (Iacobi Franci relationis hi,ţ toricae continuatio . . . , <Frank
ft• rt am Main> . 1611, p. 106).
45 Chronicon Fuchsio-Lupino-Oltardinum, I , p . 241.
46 M. Seybriger, Chronik, în Quellen, V, p. 438.
47 A . Veress, op. cit., p. 1 13-1 1 4 ; Chronicon Fuchsio-Lupino-Oltardinum, I , loc.
c i t . ; Fr. Miko, la G. Şincai, Cronica românilor, II, ed. II-�. p. 508; cronicile lui P. Su
toris. M . Forgats, S. N6sner ş i P. Banfi, in Quellen, IV, p. 16, 45, 163, V, p. 422.
48 R. Gioglovan, Inscripţii inedite de la mănăstirea Dealu, in Studia Valahica,
I l . Tîrgovişte, 1970, p. 169.
49 Hurmuzaki, IV2, p. 313-315, nr. CCCXXII.
50 P. Sutoris, Auszug aus einer alten Chronik, în Quellen, IV, p. 16. La 1/11 ia
nuarie 1 6 1 1 Radu Şerban era a Iaşi (A. Veress, op. cit., p. Jll9).
5 1 P. Sutoris. Loc. cit.; S. Paulinus. Eine Historie von dem Bâthori Gâbor, :n
� u ellen, V, p. 599.
42
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Cetatea Branului nu s-a opus trecerii oştilor lui Bathory, dar ţinînd
seama de atitudinea Braşovului, partizană a lui Radu Şerban, care a refu
z&t să primească pe principe. chiar dacă pentru impotrivire a plătit acestuia
o sumă însemnată 52, probabil Branul nu şi-a deschis porţile. cum nu a
făcut-o nici in anul următor. De altfel, aceasta explică înverşunarea cu
care Gabriel Bathory a pedepsit în aprilie 1 6 1 2 pe cei doi pircălabi, atunci
cînd aceştia după o scurtă impotrivire i-au predat cetatea 53.
Punîndu-şi în aplicare planul strategic, bazat pe alianţa cu Mold ova,
Polonia şi cu imperialii 54, Radu .c;; erban a redobindit Ţara Românească în
mai 1 6 1 1 , pornind apoi impotriva lui G. Bathory, care încă din martie se
' etrăsese în Transilvania. De data aceasta, domnul, care de la Buzău s-a
indreptat direct spre valea Teleajenului, in vreme ce Bâthory şi-a stabi lit
la 29 iunie 1 6 1 1 tabăra lîngă Prejmer 55, -a trecut munţii de la Schiulesti
pe Teleajen, pe p'laiul care-i poartă de atunci numele, aj ungind în val0a
Tîrlungului şi de aici la Să<::e le şi Braşov, în ohiar dimineaţa înfruntării
cu Bathory 56. M. Weiss afirmă că .Radu Şerban a străbătut munţii şi a
infrint pe Bathory ajutat de braşoveni ,.în toate chipurile". iRr P. Sutoris,
alt cronicar braşovean contemporan, ne informează că Weiss s-C\ dus c�i-ar
el la Radu Şerban pentru a-l chema în ajutor 57. ,.Nu numai intrarea n e
asteptată a lui Şerban prin locuri nebănuite l-a lăsat perplex pe principele
Transilvaniei - scria Th. Glower, ambasadorul englez la Poartă - ci de
.:tsemenea înţelegerea pe care a făcut-o cu cetăţenii Bra<;ovului" 58.
Ca şi în 1 603 însă, Radu Şerban a trimis cete militare ş i pe la alte tre
ditori, astfel că in ajunul luptei, Bathory şi cei i:lin tabăra lui erau convin�i
că "voievodul s-a aşezat cu tabăra lîngă apa Dimboviţei, şi vrea să \'i n ă
impotriva noastră pe la Piatra Craiului dinspre Rucăr" , fapt care 1-a deter
minat pe principe să trimită spre Eran 800-1 000 de călăreţi de pază 59;
ştirea despre o presupusă şedere a lui Radu Şerban. timp de opt-zece
zile la Rucăr fiind înregistrată şi in cronica mai tirzie a lui G. Kraus 60.
Deşi învingător lîngă Braşov asupra lui G. ,I3 athory ( 1 0 iulie 1 6 1 1 ) ,
d eş i ajutat după luptă de oştile imperiale venite din Ungaria Superi oară
sub conducerea lui Sigismund Forgach, Radu Şerban n-a izbutit să atragă
de partea sa nobilimea şi pe secui . iar G. Bathory a rezistat cu succes in
5 2 M . Weiss, Liber annalium, p. 22'0.
53 P. Sutoris, op. cit., p. 26 ; A. Hegyes. Diarium, în Q u e l l<" n , Y, p. 452. Cei doi
pircălabi erau pielarul Horvat şi croitorul Johannes.
54 Cf. C. Rezachevici, Les relations politiques et militaires en t re la Valachie e t
la Transylvanie, p. 768-769.
55 Th. Ta rtle r, Tartlauer Chronik, in Quellen, I V , p. 66.
56 C. Rezachevici, Neobişnuitul drum peste Carpaţi al oştii l ! • ; Radu Şe rban,
înaintea bătaliei de lîngă Braşov cu G a briel Bathory (iulie 1 6 1 1}, p . : 2 4- 1 26 .
57 M . Weiss, Liber annalium, p. 222 ; P . Sutoris, op. cit., p. 19. Cf. şi Caspar
Bojthinus, De rebus gestis magni Gabrielis Bethlen, in Monttmenta Ungrica , ed J.
Cr. Engel , Viena, 1809, p. 282. La domnul român ar fi fost. după Bojthinns, J. Benk
n Pr şi alţi doi orăşeni (ibidem, p. 284-285) ; S. Nosner, Res actae, în Quellen, J\'.
p. 1 63.
58 Elvira Georgescu , Depeches de Sir Thomas Glower a lord Salisbury, in M e 
Langes de l'Ecole Roumaine en France, Paris. X I I ( 1 934), J e partie. p. 3 1 .
5 9 Fr. Mik6, trad. l a 1 . Crăciun, Biruinţa lui Radu Şerban l a Braşov ( 1 6 1 1 ) văzută de un cronicar transilvănean, în voi. In amintirea lui Co n st a n t in Giu re.''('ll ,
Bucureşti, 1944, p. 198; C. Bojthinus, op. cit., p. 285 ; A. Veress, Docume n t e , I X .
p . 1 82 .
60 G. Kraus, Cronica Transilvaniei 1608-1665, Bucureşti, 1965. p. 1 2 .
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Si biu asedi ul ui la care a fost supusă cetatea de cei doi aliaţi în august .
:\'Ll.siva inten•enţie turco-tătară, care încă din prima jumătate a lui iulie
1 6 1 1 instaurase pe Radu Mihnea , protejatul P orţi i , în Ţara Românească
�i care în septembrie s-a năpustit prin Pasul Buzăului în Ţara Bîrsei 6 1 ,

r.

determinat pe Radu Şerban �i Sigismund Forgach să caute apropierea
•. l'tăţii1 prietene a Braşovului, care l-a primit între zidurile ei pe coman
dR:1tul imperial. în timp ce Radu Şerban gata d e luptă a rămas în tabăra
de lîngă oraşul vechi pînă la 1 4 septembrie 1 6 1 1 62. ln ziua următoare,
Rc;d u Şerban a plecat .spre Ţara Românească, cîteva zile mai tîrziu trecînd
pe sub z i d u r i le 13ranului 63, urmărit de avangarda lui Bâthory. Intîmpinată
c u foc de apărătorii cetăţii Bran aceasta s-a retras spre Rîşnov. In rîn
d urile ei se afla şi cronicarul Fr. Mik6. care a privit ultimii oşteni ai lui
Rad u Şer b an mistui nd u-s e pe sub poalele cetăţii, după c e au lăsat î n urmă
c:trele cu bagaje 64. I-au urmat curind oştenii lui Sigismund Forgach, care
n u voiau să lupte cu turcii şi care de la Bran au luat "drumul Cigăul ui"
sau .,Ţigăului" (Cziga utjan) , cu intenţia de a se îndrepta spre Lipova. Pe
. . Cigău'· ei au părăsit pînă şi carele cu hrană, unindu-se cu oastea lui Radu
)erban 65.
Cetatea Bran a fost astfel ultimul aliat al lui Radu Şerban, care n-a
mai ajuns niciodată în cetatea sa de scaun. D espărţindu-se în Ţara Româ
nească de oştile pămîntene, împreună cu lefegii poloni, curtenii moldoveni
si rămăşiţele oştii lui Fcn gach, domnul a trecut Milcovul la 29 septembrie
1 6 1 1 . Succesul retragerii sale prin Ţar.a Românească ,s-a datorat faptului
ră Radu Mihnea n-a cunoscut drumul urmat de rivalul său. Ne aşteptîn
u :�-se ca acesta să coboare pe la Bran spre Tîrgovişte, "el au fost mers spre
Teleajen cu m ulţ ime de turei şi cu tătari asupra lui Şărban vodă" afirmă un participant la evenimentele, dar abia la Lunea Mare (Lunea
t\.său) în Moldova "i-au ajuns tătarii gonacLfără veste", nimicind o parte
d i n poloni şi moldoveni 66. De acum pentru Radu Şerban începe lunga pri
begie în ţările împă ratului , încheiată la 1 620 în catedrala St. Şiefan din
\'iena.
Anul acesta cînd se împlinesc 600 de ani de atestare d ocumen tară a
cetăţii Bran ş i 375 de ani d e la urcarea în scaun a lui Radu Ş erban, rîn
durile de mai sus constituie nu numai evoc ar ea unor momente legate de
i storia cetăţii, trecute uşor cu vederea de istoricii ei, ci, totodată, un modest
om a giu adus voievodului care unind destinele Ţă r i i R omâneş ti 1;i ale Tran
si lvaniei, mai mult de'O'ît oricare altul după Mihai Viteazul , a străbătut
în atitea rînduri drumul Braşovului, cum n-o va mai face nici unul din
urmaşii săi în scaun.

61 Cf. pentru sfîrş itul celei de a doua domnii a lui Radu Şerban, C. Rezache
vici, Radu Şerban şi epoca sa. Monografie.
62 P . Sutoris, op. cit., p. 21 ; S. N5sner, op. cit., p. 164 ; Hurmuzaki, IVI, p. 451,
n r . CCCLXXXI.
63 S. Nosner, loc. cit.; M. S eybriger, Chronik, tn Quellen, V, p. 441 ; Valentin
Goekesch, Chronik, in Quellen, VI, p. 9.
64 Fr. Mik6, la 1. Crăciun, Sfîrşitul domniei lui Radu Şerban. O mărturie mai
puţin cunoscută, in Studii şi cercetări istorice, XVIII, Iaşi, 1 943, p. 2-94; G. Kraus, op.
cit., p. 18, afirmă eronat că Radu Şerban s-a retras prin pasul Buzăului.
6 5 Chronicon Fuchsio Lupino-Oltardinum, 1, p. 347; A. Veres s , Documente, VIII,
p . 221. Drumul Cigăului-Ţigăulul, azi neidentificabil, pare să fi fost un drum local
in zona Branului, al cărui nume provenea de la ocupaţia păstorească a locuitorilor.
66 Istoria Ţării Româneşti, ed. 1960, p. 89; Radu Popescu, Istoriile domnilor Ţării

Româneşti, Bucureşti, 1963, p. 83.
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RADU ŞERBAN ET LA CIT� DE BKAN
- R:f:SUM:f: -

Apres une breve presentation de la route qui reHait la Va·lachie a la
Transylvanie (en suivant le trajet des localites Rucăr-Bran), la communi
cation presentee lo11S de la celebration en 1 97 7 de 600 ans d'attestat ion
documentaire de la cite de Bran et de 375 ans depuis l'avenement de Radu
Şerban au trone de Valachie ( 1 602-161 1), expose en detail les relat ions
du prince roumain avec la vil·le de Braşov et la cite de Bran. L'epoque de
Radu Şerban, en fait le continuateur des actions de Michel le Brave. con
stitue un moment significatif dans l'histoire des relations entre la Valachie
et le Trasylvanie; parmi les princes roumains du xvne siecle, Radu Şer
ban s'etant le plus souvent arrete a Br�v, en passant par la cite de Bran.
On presente par ordre chronologique non seulement les passages du prince
roumain par •la cite de Bran, notamment en 1 603, lors de la campagne con
tr·e le prince Moise Szekely et en 1 6 1 1 , lors de la retraite apres l'expedi
tion contre Gabriel Bâthory, mais aussi le passage par la meme ci te des
troupes roumaines en 1 602 et 1 603, des nombreux emissaires diplomati
ques et des frequentes ambassades echangees entre la prince de Valachie
�tvec les princes de Transylvanie, le capitaine des Sicules et les villes
transylvaines, au premier chef •la viile de Braşov. Cette derniere a conclu
c''ailleurs un accord avec Radu Şerban en 1 604. L'avancement du prince
roumain, a la tete de son armees, par la cite de Bran, lors de la campagne
contre Moise Szekely, s'est refletee aussi dans une ballade composee pro
bablement par un habitant de la zone de Bran. On presente egalement, le
pa.ssage par la meme cite, en route vers la Valachie, des ambassades de
Rraşov, en tete avec le juge M. Weiss, de celles envoyees par les princes
de Transylvanie ou par les Sicules, la cite de Bran constituant souvent un
end.roit d'arret de celles-d, â une epoque d'intenses relations entre les
pays roumains.
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Situaţia politică
Urmărind etapele majore ale domniei lui Constantin Brîncoveanu,
remarcăm că odată ajuns domn, el a continuat relaţiile înaintaşilor săi C'U
Braşovul, relaţii ce oscilau în funcţie de conjunctura politică în care se
afla Ţara Românească.
Ales domn, într-un moment dificil. cînd turcii şi tătarii se pregăteau
'i ă atace Ţara Românească, iar intenţiiile expansioniste ale Imperiului
habsburgic erau atît d� vădite (îndeosebi după căderea Belgradului in
anul 1 6 88), Brîncoveanu ştia că soarta ţării sale înconjurată de duşmani
depindea nu de puterea armelor proprii ci de aceea a diplomaţiei .infor
mată, prezentă şi suplă" 1 .
Vecinii, îndeosebi principii Transilvaniei, nu rămîn indiferenţi faţă
de politica pe care o va duce noul domn, aşa cum o dovedeşte şi scrisoa
rea trimisă la 2 1 august 1 689 de principele Transilvaniei, Mihai Apaffi,
magistratului Braşovului prin care îi cere informaţii asupra situaţiei din
Ţara Românească unde se află Constantin Brîncoveanu "despre acţiunile
şi intenţiile sale"2.
I ndată ce ajunge domn, sfătuit şi de unchiul său, stolnicul Constantin
Cantacuzino, Brîncoveanu ii scrie lui Constantin Aga Bălăceanu, aflat 1a
Viena, să renunţe la încheierea tratativelor cu imperiali i . "Incă nu est�
vremea a ceea ce gîndeşti că turcul şi tătarul încă este in puterea lor"3.
Totuşi, după victoria de la Tahan - Zărneşti (1 1-12 august 1 690)
cind oştile româneşti, turceşti şi tătărăşti în frunte cu Beiul (Constantin
Brincoveanu) - cum il numea cronica turcească - înfrîng pe habsburgi,
Brîncoveanu începe treptat să-şi schimbe atitudinea faţă de turci, deşi
aceştia îl răsplătiseră confirmindu-i, după iscălirea păCii de la Karlovitz
(1 699) domnia pe viaţă4.
Deoarece perspectivele militare şi politice ale Imperiului otoman în1 Virgil Cîndea, Dinu C. Giurescu, Mircea Matei, Pagini din trecutul diploma
ţiei româneşti, Bucureşti, 1966, p. 170-17 2 ; P. P. Panaitescu, Ţara Românească în
vremea lui Constantin Brîncoveanu, Istoria României, vol. III, Bucureşti, 1964, p. 207.
2 Arhivele Statului Braşov, Colecţia de documente a Magistratului oraşului
(Colecţia Fronius), vol. Il, doc. 243.
3 P. P. Panaitescu, op. cit., p. 207.

4 Infringerea habsburgilor s-a soldat cu capturarea a 30 de tunuri, muniţii,
precum şi steagurile primite de la papă. Peste 2100 de persoane au reuşit să fugă,
găsindu-şi adăpost in cetatea Braşovului, fiind apoi obligaţi să se predea, cînd şi
Braşovul, Sibiul, Clujul şi alte oraşe au fost nevoite să se supună lui Emerik Tăkoly,
ales principe al Tre.nsilvaniei de "Dietă", convocată la Cristian-Sibiu. Cu această
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cep să devină nefavorabile, Brîncoveanu acreditează ideea apropierii de
Imperiul ţarist şi de Habsburgi.
Prin politica sa faţă de Imperiul ţarist, Brîncoveanu urmărea atrage
:-ea ţarului Petru I spre un război cu turcii, "a grăbirii acestui conflict de
la care ţările române aşteptau atît de mult", primind pentru serviciile
aduse ţarului crucea de cavaler al ordinului "Sf. Andrei", iar printr-o Jalo
Yannaia gramota (privilegiu), din 1 70 1 i se asigura lui şi Contacuzinilor
în caz de primejdie azil în Malorusia.
Apropierea de habsburgi, îi aducea dreptul de refugiu în Transilvania,
î n tr-un rJ2.0ment cînd perspectiva unui atac turcesc ce putea fi defavorabi·l
Rusiei, î i primejduia viaţa5. Un alt motiv al apropierii de ho.bsburgi, era
desigur şi acela de apărare a integrităţii bisericii ortodoxe împotriva ten
di nţelor de catolicizare ale Vaticanului care avea influenţă la curtea de la
V iena 6, contribuind astfel în mod indirect la afirmarea conştiinţei uni
tăţii naţionale a românilor din Transilvania, un nou pas spre realizarea
acestei unităţi.
Brîncoveanu, făcuse pe lîngă imperiali cîteva tentative îndrăzneţe; ·la
rîndul lor, aceştia se amăgeau cu speranţa că domnitorul va lucra pen
i ru ei.
Pentru serviciile aduse pe cale diplomatică h absburgilor şi ca prieten
al acestora, i-a fost decernată lui şi fiului său mai mare (Constantin} la
30 ianuarie 1 695 de către împăratul Leopold 1, diploma de prinţ ereditar
:Jl Sf. Imperiu cu drept de a purta titlul de "Ilustrisimus" ce se adăuga la
d i ploma de nobil ardelean obţinută în 1679 şi la aceea ce conte al Unga
r i ei primită la 1 6 8 8 . Impăratul se adresa lui Brîncoveanu cu formula : ,.Prea
strălucit, înalt şi iubit principe"7.

Relaţii economice şi culturale ale domnitorului
Constantin Brîncoveanu cu Braşovul
Pentru stabilirea unor raporturi mai strinse cu curtea imperială, pen
tru sprijinirea populaţiei din Şchei, prin menţinerea bisericii ortodoxe şi
în deosebi pentru asigurarea unui refugiu în eventualitatea unei primejdii
ocazie, Brincoveanu ţine o frumoasă "oraţie". La Zărneşti a fost ucis, apoi decapitat
r.1arele boier, Constantin Aga Bălăceanu. Capul i-a fost trimis la Bucureşti şi expus
pentru învăţătură de minte. Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt, I V , p. 1 1 2
(după cronica lui J. Teutsch, Geschtchte Jahr,· Hans Hermann, Das Alte und Neue
Kroro ·t11 d t , vol. 1, Sibiu. 1-883, p. 1 2'4 ; Mihail Guboglu, Cronici turceşti privind ţările
române in sec. XVII şi începutul sec. XVIII, Bucureşti, 1974, vol. II, p. 390-39 1 ;
Icohann Filstich, Incercare de istorie românească, Bucureşti, 1979, p . 225-28.2 ; N.
Iorga, Istoria Românilor din Ardeal şi Ungaria, vol . I, p. 329; N. Iorga, Socotelile
Braşovului, p. 13-0; idem, Braşovul şi românii, Bucureşti, 1905, p. 233 ; Istoria Româ
niei, IU, p. 208 ; Candid Muşlea, Biserica sf. Nicolae din Scheii Braşovului, vol. I,
Braşov, 1943, p. 307; A. A. Sturza, C. Brîncoveanu, prince de Valachie 1688-1714,
smt regne et son epoque, Paris, vol. III, 19 1 5 , p. 78; St. Ionescu, Panait I. Panait,
Constantin Vodă Brincoveanu, Bucureşti, 1969, p. 134.
s Gh. Georgescu Buzău, Un diplomat român la Moscova, la inceputul sec. al
XVIII-lea, David Corbea Ceauşul, in "Relaţii româno-ruse in trecut", Bucureşti, 1957,
p. 1 2 ; Virgil Cindea, op. cit., p. 177-179, 184.
6 Ştefan Ionescu, Panait 1. Panait, op. cit., p. 167.
7 V. Drăghiceanu, C. Brîncoveanu, conte al Regatului ungar şf principe al sa
crului imperiu roman, Bucureşti, 1915, Ştefan Ionescu, Panait I. Panait, op. cit.•

p. 167-168.
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turceşti, in viitor politica domnitorului faţă de Braşov va avea acest în
t r-eit caracter. Preocupîndu-se succesiv de aplicarea acestui plan, domni
t orul reuşise să-i cîştige pe braşoveni, îndeosebi conducerea oraşului (ma
gistratul), printr-o serie de privilegii date acestora şi prin comenzile mari
facute meşterilor braşoveni. Braşovul, a gă5it în ace;t timp în Brîncoveanu
un sprijinitor moral şi material, avîndu-se în vedere situaţia grea în care
se afla datorită ocupaţiei habsburgice şi a concurenţei cu produse vieneze.
Braşovenii aveau în Ţara Românească vii, iar negustorii beneficiau de
mari avantaje faţă de cei locali. La- fel păstoritul bîrsanilor supuşi Bra
şovului nu se făcea prin secuime pe unde ajungeau în Vrancea şi
întîlneau alţi păstori, ci prin văile munţilor din Ţara Românească dato
r i tă calităţii superioare a ierbii de pe versantul sudic al Carpaţilor meri
dionali, bucurîndu-se de mari privilegii, aşa cum reiese din hrisoavele de
d:mie ce poartă iscălitura autografă a lui Constantin Brîncoveanu şi din
corespondenţa păstrată în Arhivele Statului Braşov şi Arhiva Muzeului
primei şcoli româneşti din Şcheii Braşovului.
Astfel, prin hrisovul din 28 martie 1 694, Constantin Vodă scuteşte
p e negustorii braşoveni aflaţi în Ţara Românească de birul judecătoresc,
de schimbul banilor, de fum, cotărie, haraciu, cai domneşti şi împărăteşti,
şi de orice alte dări 8 . I ntr-un alt hrisov din 28 noiembrie 1 695, scuteşte
viile bisericii din Şcheii Braşovului, de la Piteşti, Cernăteşti şi din Dealul
Topolovenilor de vinărit şi de toate dăjdiile şi rînduielile9 . La intervenţia
unor şcheieni, la 28 noiembrie 1 696, domnitorul opreşte oierii din ţară
de a lua pentru oile bîrsane taxe mai mari decît cele stabilite pentru ei 1°.
La 1 4 octombrie 1 697, Constantin Vodă mulţumeşte lui Hanăş Mancăş
(Johann Mankesch) j ude primar al Braşovului pentru "ploconul" trimis,
asigurîndu-1 că e gata să-1 ajute în orice problemă ar avea in Ţara Româ
nească, anunţîndu-1 totodată că i-a înnoit Gartea de oierit 1 1•
Nu era an în care domnitorul să nu aducă înlesniri braşovenilor;
astfel printr-un hrisov din 5 ianuarie Inl, scuteşte de birul slujitoresc
si de alte orinduieli pe negustorii braşoveni care au fost prădaţi de oştile
n�mţeşti şi fac negoţ prin deosebitele oraşe ale ţării 12.
La 1 decembrie 1701 Constantin Vodă opreşte luarea taxelor de la stî
nele bîrsanilor 13, iar printr-o scrisoare din 26 februarie 1 704 adresată lui
Andreaş "Reltel" (Andreas Rether), jude primar şi magistrat al oraşului
Braşov, Constantin Brîncoveanu mulţumeşte pentru "plocon" şi promite
ca pe cît îi va sta în putinţă, va u�ura pe "scheii braşoveni care se hrănesc
în ţară" . . . măcar că şi aici la noi desul de greale sînt (obligaţiile)" 14•
e Catalogul documentelor bisericii sf. Nicolae din Schei - 1594-1836 (Catalog
( : lodariu), doc. 1 7 ; Sterie Stinghe, "Gazeta Transilvaniei", nr. 18, 4 martie, 1937.

9 Sterie Stinghe, Gazeta Transilvaniei", nr. 20, 1 1 martie, 1937.
10 Ibidem, nr. 18, 4 martie, 1937.
1 1 Arhivele Statului Braşov, Fond : Prim ă ri a Braşov, Colecţia de documente a
Magistrului "Stenner", seria slavă, vol. I , anii 1 4 15-17"09, fond 1 , doc. 357 ; N. Iorga,
Braş o vul şi românii, p . 306, doc. 9; idem, Socotelile Braşovult..�, p. 247 ; Documente
hur muzaki , vol. XV2, p. 1467, doc. 2745; Catalogul documentelor româneşti din Arhi
t:ele Statului Braşov, vol. 1, anii 152 1-1799, Braşov, 1955, p. 32, doc. 146.
1 2 Catalog Glodariu, doc. 26; St. Stinghe, op. cit., nr. 21, 14 martie, 1937.
13 Catalog Glodariu , doc. 37 ; St. Stinghe, op. cit., nr. 22, 18 martie, 1937.
14 Stenner, 1, 3, doc. 389; N. Iorga, Braşovul şi românii, doc. 6; idem, Socotelile
Braşovului, p . 252 ; Documente Hurmvzaki, XV2, doc. 2833 ; Catalogul documentelor ro
mâneşti . . ., doc. 2 1 0 ; Şt. Ionescu, Panait op. cit., p. 226.
7 - CUmidava
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La 23 ianuarie 1 705, domnitorul anunţă sfatul cetăţii Bra!)ovului d�s
pre vinul cumpărat de bîrsani la Cîmpulung şi oprit de curuţi. Informează
totodată că braşovenii afla;ţi în "ţară", vor plăti taxe mai mici pe vite decît
pămîntenii 15_ In 1 707 ianuarie 30, Brincoveanu scrie noului j ude Georgi.us
,l eckel despre regretul său pentru moartea judelui Andreas Rether . ,om
bun şi priatin " . Anunţă totodată, că a poruncit asupr·a vămii pentru vite le
şi carele braşovenilor , ,ce vin să ia vinuri şi alte bucate din ţară" 16.
Asan, mare căminar anunţă pe braşoveni la 2 1 sept embrie 1 707, despre
măsurile luate de Brîncoveanu pentru a pune capăt abuzurilor la vama
de la Cîmpina. hotărînd totodată. ca marfa braşoveană să nu aibă voie a
o vinde prin tîrguri sau să o aducă de la Braşov alţi negustori decît numai
braşovenii 17.
La 22 septembrie 1 707, domnitorul anunţă sfatul Braşovului despre
uşurarea dărilor braşovenilor stabiliţi în 'fara Românească, cruţaţi faţă de
alte "breasle'' din ţară, care s-au mai încărcat cu dă!"i deşi "nu gindim să fi
mai fost \Teodată greu pămîntului acestuia ca acum". Domnitorul le repro
şează că şcheienii s-au învăţat să umble pe alte "poteci" decît drumul
mare al vămii (pentru a nu plăti vamă) 18 .
Printr-un alt hrisov din 8 ianuarie 1 71 3, Constantin Vodă dă voie
braşovenilor să ţină oi cîte vor vrea, dispunînd cum şi cîtă vamă să plă
tească pentru vinurile de la viile lor din Ţara Românească, scutindu-i de
multe dări obişnuite în ţară 19_.
Domnitorii care vor urma la tron după C. Brîncoveanu : Alexandru
Mavrocordat, Mihai Racoviţă, Alexandru lpsilante ş.a., vor reconfirma şi
ei. aceste privi legii.
C. Brîncoveanu reuşeşte să-i dştige pe juzi i primari ai oraşului şi prin
împrumuturile mari acordate acestora. Astfel la 20 mai 1 706, j udele An
dreas Rether, cu intregul magistrat aflaţi în Bucureşti, dau atestare că
au împrumutat de la domnitorul C . B rincoveanu 'suma de 3000 de taleri
cu dobîndă de 1 oo;0 pe an, punînd garanţie pînă la plata datoriei, satul
Tahan din districtul Braşov.
La :w mai 1 709, domnitorul cere j udelui Bartes Seuler (Bartolomeus
Seuler)3 si sfatului oraşului , să i se restituie prin trimisul său cei 3000 ta
I eri împrumutaţi cu trei ani în urmă. De nu le va fi la îndemînă, să facă alt
.. aşezămînt". Cu greu Qbţine domnitorul, iar după moartea acestuia doamna
Maria (abia in 1 7 1 8) banii împrumutaţi. Tergiversările conducerii oraşului
15 Stenner, 1, 3, doc. 353 ; N. Iorga, Braşovul şi românii, doc. 3; 1dem, Sorotelile

Braşovului, doc. 353 ; N. Iorga, Braşovul şi românii, doc. 3; idem. Socotelile Bra�ovu
lui, doc. 353 ; Documente Hurmuzaki, XV2, doc. 284 1 ; Catalogu l documentelor româ
neşti.

.

.

16

, doc. 14.

Stenner, 1, 3, doc. 402; N. Iorga, Bra�ovul şi românii, doc. 1 3 ; idem. Socotelile
B1·aşovului, p. 255 ; Documente Hurmuzaki, doc. 285 1 ; Catalogu l documentelor româ·
neşti. . . , doc. 2 2 1 ; Inventarul Arhivelor St.atului Braşov, Colecţia Stenner, doe. 392.

17 Stenner, 1, 3, doc. 691 ; N. Iorga, Braşovul şi românii, doc. 1 1 ; idem, Socotelile
Braşovului, p. 256 ; Documente Hurmuzaki, doc. 2862; Catalogul documentelor româ

neşti. . . . , doc. 23 4 .
18

Stenner, 1, 3, doc. 4 1 0 ; N. Iorga, Braşovul şi românii, doc. 1 2 ; idem, Socotelile

Braşovului, p. 257; Documente Hurmuzaki, doc. 863; Catalogul documentel8r româ
neşti. . . , doc. 236.

19 Catalog Glodariu, doc. 59, 97, 101, 499; St. Stinghe, op. cit., nr. 25, 1937.
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pl'ntru restituirea banilor, denotă situaţia : grea in care se afla Braşovul sub
dr m i n aţia habsburgkă 20.
In actele convenţionale încheiate cu ocazia împrumutului, domnitorul
este elogiat : "gratiosos nostros dominos et magnos patronus", iar în scri
sorile de bineţuri trimise j,uzilor oraşului, Brîncoveanu se adresa "bunului
n ostru prieten şi vecin de aproape, mare judeţ al cinstitei cetăţi a Bra
şovul ui '· 2 1 .
Pentru privilegiile primite, la rîndul său şi Braşovul dădea înlesniri
domnitorilcr şi boierilor din Ţara Românească pentru comenzile făcute
meşterilor braşoveni, pentru cumpărături pe piaţa oraşului, refugiu în
timp de primejdie şi indeosebi pentru adăpostirea averilor.
In dorinţa de a avea o curte strălucitoare, ctitorii laice şi de cult îm
podobite, pentru darurile care trebuiau trimise la Poartă şi îndeosebi pen
tru a ajuta meşterii braşoveni, domnitorul comandă la Braşov, diver;;; e
obiecte destinate înfrumuseţării interioarelor, uzului casnic şi nevoilor cul
tului , poletie în aur şi argint: cupe împodobite pentru mesele mari ale
curţii, argintării de masă, tipsii de cositor pentru cuhniile domneşti, can
delabre, sfetnice, candele, podoabe, postavuri, funii de ocnă, s foară, carete,
feronerie, clopote, \·ase de aramă, etc. deşi se lucrau şi în ţară astfel de
produse cum reiese din scrisoarea trimisă la 1 5 mai 1 6 96 de Daniel Bar
bara (Kendorfi) judelui primar· al Braşovului, Johann Mankesch, ca să -i
p�rmită exportul unor vase vechi de cupru ale e1 m Ţara Românească
(Hava Alfold) pentru a i se confecţiona acolo vase de aramă pentru
casa ei22.
La Braşov, la "Irimia pecetariul" comandă Brincoveanu la 1 0 aprilie
1 689 pecetea de inel săpată într-un safir ales şi scris cu slove latineşti,
datat 1 68923.
La 25 d2cembrie 1 697, Brîncoveanu scrie judelui primar să deter
mine breasla postăvarilor, să execute comanda de postav, breasla frîn
ghierilor, comanda de sfoară, iar pe cea a turnătorilor în cositor să con
fecţioneze tipsiile din cositorul trimis, însă să-1 lucreze curat, precum 1-au
primit24.
Documentele consemnează repetatele schimburi de produse între dom
n i tor şi juzii oraşului. La 24. oct. 1 698 Brîncoveanu mulţumeşte jupînului
20 Ste nn er , I , 3, doc. 418; N. Iorga, Braşovul şi românii, doc. 8; idem. S o cot e l ile
Braşovului, p. 260; Documente Hurmuzaki, doc. 2875 ; Catalog11 l do�umentelo1· româ
ne şt i , doc. 26 4 ; Constantin A Stoide şi C. T. Jiga, Ca nt a cuziniî .�i Brincovcnii, credi
tori ai Braşovului, în Anuarul Institutului de istorie din Cluj, 1962. p . 235. ,.Sumam.

pecuniae inopiam his turbulentis temporibus " ; Arh. St. Braşov, Acte diverse 381 anexa 1. latină.

2 1 C. A Stoide, C. T. Jiga, op. cit., p. 238 ; N. Iorga, Braşovul şi românii, p. 283 ;
St. Ionescu, Panait 1. Panait, op. cit., p. 268.
22 rlrhivele Statului Braşov, Fond : Prim ă ria Braşo v , Co l ecţ i a de documente a
Magistrului oraşului, "Schnell", doc. 240 ; St. Ionescu, Panait, opt. cit 9 7 .
23 Stenner. I. 3. doc. 349: N. Iorga. Braşorul şi românii, p. 9 1 . d oc . 5 ; idem, So
cotelile Braşovului, p. 237-238; Documente Hurmuzaki, X V2 , p. 14 16, doc. 26 1 7 ; Cata
logul doc. româneşti, d oc . 107.
.,

24 Stenner, I, 3, doc. 350; N. Iorga, Braşovul şi românii, p. 62-63, doc. 9; idem,
Socotelile Braşovului, p . 247; Documente Hurmuzaki, XV2, p . 1465, doc. 2749; Cata
logul documentelor romdneşti doc. 161.
,

,.

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

MINERVA NISTOR

1 00

M:ancăş (Johann Mankesch) pentru păstrăvii trimişi, "bucurindu-ne că
ne-am apropiat cu vecinătate" 25.
Dorinţa domnitorului de ajuta m�terii bra�oveni se desprinde şi din
scrisoarea trimisă la 22 ianuarie 1698 judelui, in care aduce obiecţiuni la
preţul obiectelor de cositor comandate meşterilor braşoveni pe care tot
!e cumpără deşi sînt mai scumpe decit cele din Dancţa (Gdansk - Dantzig
- Danzig - Polonia) care sint mai bune şi le poate cumpăra în ţară unde
vin negu._<; torii cu ele. Tot din Danzig unde era un vestit atelier de turnă
torie a metalelor, putea să cumpere şi clopote 26.
La 3 martie 17:J8, Biincoveanu anunţă pe judele primar Gh. Reitel
(Georg Jeckel) că a primit postavul comandat27, iar la 1 iulie şi 6 august
1 709, cere judelui Bartes Sauleru (Bartolomeus Seuler) să-i poruncească
lui Mihai Clopotariul (Michael Einscherck) să-i isprăvească sfeşnicele, iar
turnatorului de clopote Hendrih Lam:bru (Henrich Lampe) (din HiLdesheim
Germania) să meargă să-i ducă clopotul ce l-a vărsat (turnat) şi suli 
narele comandate să le aşeze la fîntînă că va ordona rucărenilor să vină
cu carele să le ridice 28.
-

Braşovul a constituit şi punct de tranzit spre Ţara Românească a unor
p r o du s e occ i dentale : cristaluri, tipsii de argint, cositoare aduse din U ng a 
ria, Boemia, Lipsea .

De l a Braşov cerea Biinooveanu m�teri vestiţi zidari, ştucatori, tîm
plari etc. Braşovului, centru meşteşugăresc vestit, i se pot atribui multe
opere brîncoveneşti cu funcţionalităţi diverse, indeosebi argintărie : pocale,
talere, căţui, chivoturi, ferecături de cărţi, ripide, vase de ars mirodenii,
candele, căni, candelabre, sfeşnice etc. (deoarece metalul preţios prelucrat,
constituia şi un mijloc de tezaurizare, de rezervă bănească mai uşor de
transportat) p ăs trate astăzi in diferite colecţii şi muzee din ţară şi stră
inătate, executate de meşteri vestiţi ca : Georg May II, Hans Rentsch,
Johannes Henning, Michael Neustadter, Peter Bartesch, Georg Boss,
Marcus Reinner, Pitter Hiensch, Martin Engertr, Georg Bohnn, St. Welt
zer şi alţii. Din stilul şi variatele metode de lucru ale argintari
lor braşoveni in care se remarcă influenţe ale artei meşterilor orfe
vrari din sud-estul Germaniei, a şcolii din Nilrnberg, Augsburg şi nor
dul I taliei desprindem strădania lor de a imbina in mod cît mai fericit
.f o rm e l e transilvănene de Renaştere şi baroc cu cele ale artei bizantine
prin intermediul ţărilor române, ale artei româneşti, care în a doua jumă
tate a secolului al XVII-lea şi începutul secolului al XVIII-lea, se afla
într-o ep oc ă de mare inflorire. Epoca brîncovenească a fost ultima perioadă
,

25

S t e nn er, 1 , 3, doc. 36 7 ; N. Iorga, Braşovul şi românii, p. 31}7-308, doc. 1 1 ;
248 ; Documente Hurmuzaki, XV2 , p. 469 ; Catalogul
documentelor româneşti, 163, 2762; Inv e ntaru l Arhivelor Statului B ra ş o v p. 1 5 1 ,
idem, S o co te li le Braşovului, p.

,

doc. 367.

26 Stenner, I, 3, doc. 36 1 ; N. Iorga, Braşovul şi românii, p. 90, doc. 1 0 ; idem,
Socotelile Braşovului, p. 247- 248; Documente Hurmuzaki, doc. 275 1 ; Catalogul docu
n,entelor ro mâ ne ş ti, doc. 152.
27 Arhivele Statului Braşov,
de docu mente, vol. I, doc. 83 .

Indu!tria textilă din Braşov şi Tara Bîrsei, Catalog

28 Stenner, I, 3, doc. 421-424; N. Iorga, Braşovul şi românii, doc. 12-1 3 ; i dem,
Socotelile B ra şovulu i p. 260 ; Hurmuzaki, XV2, doc. 2904, 291 2 ; Catalogul documente
la� româneşti..., doc. 267, 270.
,
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de strălucire a artei a rgi ntăriei . P ri n Brincoveanu, s - a creat la Braşov o
veritabilă şcoală de meşteşuguri artistice.
La maj oritatea produselor comandate de Brincoveanu m eş t eri l o r bra
şoveni, se rem arcă fapt ul că el cerea ca lucrările să refl ec te gustul me
d i u lu i art i stic românesc, meşteri i trebuind să execute după modelele,
,,izvoadele" şi t emele p rimi te, stabilindu-se ast fe l , că deşi lucrarea era
executată de un meşter dintr-un centru săsesc , concepţi a artistică era
rcm1ânească. Edificatoare in acest sens, este scriso a rea din 16 fe bruar ie
1 706, prin care domni torul i l anunţă pe j udel e Braşovu lu i că l-a reţinut
pe Georg May (a rg inta ru l p refer at al domnitorului), un răstimp la curtea
sa ca să se poată i nţelege cu e l asupra fiecărui amănunt a n oii sale co
menzi , in f ormî ndu - 1 totodată că el s-a î nţe le s cu m eş t eru l şi speră să exe
c u te şi de data a ce as ta lucrări frumoase 29.
Vorbind despre Brincoveanu, despre epoca sa , trebuie să vorbim şi
despre ceea ce a rep re ze n t a t el pentru spiritualitatea românilor din Şchei.
Brincoveanu t r i m i t e cărţi (m i n e e , trioade penti co s ta r e) şi scrisori de îm
bărbătare şcheienilor ca de exemplu scr iso ar e a din 5 i u l i e 1 70 1 30, in dem 
n î n du-i să rămînă în credinţa lor cea veche. contribuind in m o d indirect
la emanciparea românilor de aici şi la lupta împotriva tendinţei de dezna
tionalizare. Trimi te şi hrisoave de danie bisericii Sf. Nicolae ca cel din
1 7 0 1 , di ferite obiecte de cult : cruci, împodobite cu pi e tre preţioase, argin
t ărie , ... fite etc.31 şi chiar pe ceauşul Corbea în nenum ărate rinduri să-i
men ţ i nă pe şcheieni in v e ch ea lor credinţă.
Pr i n pol i tica sa. domnitorul a cr eat braş oven ilor m u l t iple ş i d i vers e
posibilităţi de a fi rma re . De l a Br�ov î ş i recrutează Brîn co ve a nu va loro �i
sfetnici d i pl omaţi ca fi i i d ascăl u l u i I oan Co rbe a . . gocio m a n " la biserica
ri i n Şchei şi .,logofăt" la cetatea BraşD v ul ui , pe fraţii Teodor, David �i
1\-f a t e i . :r e fug i aţi î n Ţara Românească du pă . o cu pa ţi a h absburgic ă ( 1 68 8 ) .
C e i trei f raţ i mari învăţaţi. care i n depl inis eră l a început funcţia de
t � aducători l a Ca n c el a r i a domnească pentru limbile : latină, slavonă, rusă
şi greacă. au p rim i t î n v ăţă t ur a probab il de la tatăl lor .. care trebuie să fi
f0st un dascăl bun şi un preot luminat", d e o arec e pre oţii de la biserica
Sf. Ni co la e erau aleşi dintre cei mai culţi, conform unei vechi tradiţii.
29 I de n t i ficare a mărcilor de meşteri de pe obiectele aflate în muzeele �i bi ;e
ri cilc di n Braşov, ne-a îngăduit cunoaşterea unor opere aparţi n î n d şi a l tor m·tişti
consacraţi, ca descendenţii direcţi ai lui Georg May : Andreas M ay L II, Miehael 1\'by
jun ior. Samuel May etc. Unele din lucrări fără a fi datate. se situează uşor prin teh
n i că, C"ompoziţie şi stil, în a ceeaşi perioadă brîncovenaescă. Analogiile ne ajută la
încadrarea artistică a lucrărilor într-un interval de timp apropia t perioadei lui G�org
May, C"adrul cronologic în care se inliripă un nucleu creator. C"are a cuprins generaţii
de meşteşugari. Şi lucrările acestor argintari sînt pe cit de impo1·tante ca valO<H'C
�.rtistkă. pe atît de reprezentative ca expresie a unui puterni c centru meşteşugăresc.

Brn�ovul preia şi dezvoltă tradiţia prelucrării metalelor, iar aceşti meşteri nu fac
d ecî t să C"ultive activitatea vechilor ateliere. Gyarfas Tihamer, Brass6i otvosw!g i<Jr
ten ete , Braşov, 1912, p. 318 , doc. 444 ; Victor Roth, Die deutsche Ku n st in Siebenbii.r ·
gen , Sibiu, 1934, p. 10; Corina Nicolescu, Fr. K illyen, Der Kronstadter Goldschmiedt
(i-eorge May Il, und sein Werk in Forschungen :z:ur Werks und LandPskunde, vo i . IX.
1 966 . nr. 1 , p. 61 ; Minerva Nistor, Noi identificări de opere brîncoveneşti ale argin
tarului braşovean Georg May Il, Cumidava V, Braşov. 1071, p. 64.
30 Ca t al og Glodariu, doc. 30, reprodus de Candid Muşlea, op. cit., fig. 33; St.
Stinghe. Documente privUoore la trecutul românilor din Schei, Braşov, 1 90 1 , voi. I,
p. 19; Arh. Mz. Schei, Catastif VII/3, p. 89.
31 Arh. Mz. Schei, Catastif VII/2, p. 27.
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!ritr-un a!?ezăn1înt de la începutul secolului a l XVIII-lea, referitor la
această biserică, românii din Şchei hotărau î n această privinţă . ,preoţi
nt>învăţaţi şi necredincioşi şi neî nţelepţi să nu primească orăşeni i " (din

Şchei n . a . ) 32.

Cel mai însemnat dintre ei, ceauşul David, aflat î n serviciul lU1 Brîn
CO\'eanu. al Cantacuzinilor şi prin ei î n serviciul ţarului Petru 1. dovedise
capacitatea . , diplomaţilor români solicitaţi pentru cultura, experienţa şi
abilitatea lor, reuşind să joace u n rol î n politica externă a marilor puteri
europe n e ale \Temii 33, .,un fin politician, inteligent", cum îl caracteriza
tarul 34.
In importanta misiune încredinţată de ţar, pregătirea şi încheierea
L� l i anţei cu Francisc Racokzi a l II-lea (cel ce reprezenta î n acea vreme
·

ostilitatea habsburgică) 35, ceauşul David, încearcă să-1 capaciteze pe Ra
c0kzi ,.nu ca sol . . . ci ca ardelean" 36. N u e exclus ca. î n decursul trata
tiwlor. pribeagul din Braşov să fi sprijinit pe lîngă Francisc Rakoczi şi
cauza românilor din Transilvania aflaţi sub dominaţie străină.
Brîncoveanu fusese l a Braşov înainte de a fi domn

( 1 6 74),

trimis de

Gh. Duca să determine pe boierii refugiaţi aici , printre care mulţi Canta

cuzi n i . să se inapoieze î n ţară. El însoţea pe mama sa Stanca şi pe bunica

sa Ilina. Succesele misiunii de la Braşov, aveau să contribuie la evoluţia ca
rierei politice a tînărului boier. A fost apo i , si după victoria de la Tohan
Zărncsti. în zilele de 1 4- 1 5 august cînd vizitează Braşovul şi bise r i ca
Sf. Nicolae. unde asistă la slujba religioasă 37.
Acest oraş, cu mare vocâ.ţie

umanistă

persistentă încă. corespundea

din plin cerinţelor domnitorul u i , fiind î n imediata apropiere a Ţării Româ
r. esti. Nu putem trece cu vederea nici atmosfera cultural-artistică. precum
şi centrul românesc a l .';)cheilor care întreţinE>a permanente legături cu
Tara Româneasc şi Mold ova.
32 Cei trei fraţi indeplineau funcţia de traducători • l a Cancelaria domnească
latină, slavonă, rusă şi greacă. Andrei Bârseanu, Istoria şcoalelor ro

pPntru limbile
?r.âne

greco-ortodoxe din Braşov, Braşov, 1902. p. 1-2 ; Documente Hurmuzaki, XV2,

p. 1 4 7 7 ; Stenner, I, 3, doc. 379; N. Iorga, Braşovul şi românii, p. 325-326, doc. 5.

33 \'irgi! Cindea, op. cit., p. 1 84 ; C. Şerban, Legăturile stolnkului Constan t i n
Cantacuzino c11 Rusia, in S tud i i ş i articole de istorie, I I I , 195Î, p. 241 .
34 Pe lîngă funcţia de ceauş, î n oastea munteană, prime�te � i aceea d e ct ; plo
ma.t. fi i n d trimis de domnitor la încoronarea regelui Poloniei August al I I-lea. La
umcelaria ţarului i se conferise rangul de consilier au!ic, unde i sP încredi nţeaza
d n rnen i u l rl'l aţiilor d ipl o m at i c e cu ţările române. ia r lui Teodor. fu n c ţ i a dP curie:·
e x traordinar. G h . Buzău, op. cit., p. 14-20 ; C. Şerban, op. cit., p. 24G ; G. S. Arde
lc-cmu. Ş t i ri priritoare la istoria ţărilor român e în corespondenţa împăratului Uusiei
P•'tru 1 , în Studii şi cercetări de istorie medie, I, 1950, p. 209 ; Mihail Kogălnic2anu
Fragments tin?s des chroniques moldaves et valaques pour servir a l'histoire de
Pierre le Grand Charles XII, Stanislas Leszczynski, Demetre Cantemir et Const,
Drancovan, II, Iaşi, 1845, p. 193, notă (scrisorile din 30/IV şi 30/VI, 1 707).
35 Gerenyi, Il. Rlikoczi Ferenc es 1. Peter diplomliciai Kapcsolntainak Kezdetei,
in Magyar orosz tortenelmi Kapcsolatok, Budapesta, 1 956. p. 7{), 77 ; Istoria diploma
ţiei, voi. 1. Bucureşti, 1 96·2, p. 295.
3� David ajunsese să-I informeze la scurt timp şi pe Brîncoveanu despre suc:
cesul misiunii sale, deoarece la întoarcere, în drum spre Moscova, muri. Rliday Pal
!ratai 1707-1708, vol. II, Budapesta, 1961, p. 2 13-214 : "Noutate reflexiones in dis
C! - rs u legati csari Moscovitarum.
37 St. Ionescu, Panait 1. Panait, op. cit., p. 1 1 2 ; N, Iorga, Braşovul şi românii,
p. 233 ; Can did Muşlea, op. cit., p. 329.
•.
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Proprietăţi ale domnitorului Constantin Brînco\'eanu la Braşov
Anul 1 7 0 1 îi adusese lui Brincoveanu autorizaţia imperială care pre
' edea ca a tunci cind din cauza politicii otomane nu va mai putea rămîne
î n Ţa r a R �Jmanească să fie primit in Transilvania cu toţi ai săi şi tratat cu
c · ln ; i nţă chiar mai mult. obţine posibilitatea de a cumpăra case aici 3B.
La 22 i ;m uarie 1 7 0 7 , Consiliul de război austriac ordona com:m dan
t u ] u i Bra�ovului să primească cu onorul cuvenit pe Brîncoveanu î n cazul
î n ' are acesta s-ar retrage în Ardeal. In aceeaşi lună cancelaria Austriei
t'r:; anunţată că împăratul a reînnoit diploma de protecţie a domnitorului
pe • miţînd refugiul acestuia în Transilvania39.
Printr-un decret din 23 mai 1 7 1 3 , Brîncoveanu obţine de la împă
rat u l Carol al VI-lea indigenatul Transilvaniei, ceea ce îi dădea şi de
da+a acea�ta dreptul să cumpere moşii sau case aici4D, adeverindu-se ast
fel că d eş i dorinţa domnitorilor munteni sau moldoveni de a stăpîni mai
mu l t timp Transilvania nu s-a putut realiza, totuşi penetraţia din Ţara
R r· m ânea'-'cc't si Moldova în Transilvania, nu a încetat cu toate greutăţile
îni impinate. l: nele din căile acestei penetraţii s-au concretizat în cum
p<':J il rea de întinse domenii aici de către domnitori sau boieri şi ridicarea
< ' n C ! ' ctitCJ1·ii pe domeniile lor, în mij locul unor comunităţi româneşti, con 
-., t i tuind a..,tfel un element de spri j in de o deosebită importanţă pentru
rcmânii din Transilvânia, ele reprezentînd în acelaşi timp şi locuri de
re 'ugi u . capabi l e de a da o oareca re siguranţă în faţa spectrului mazilirii41.
s i r · on�tan t: n \'odă Brîncoveanu în tendinţa de a-şi pune la adăpost
c·� · 1 puţin o pctrte din marea l ui avere, cumpără şi alte domenii în Tran
silvania, în afară de moşia de la Sîmbăta de Sus, pe care o avea de la
bt'm icul -.:ău Preda Brîncoveanu (amanetată în 1 65:3). Aici. unde constru:..
i c .., 1 e . in l fi H fi mănăstirea, iar în 1 7 1 4 acel frumos palat, expresii ale artei
h i r: co \'P'"' '·'';'1i .
La 1 R iunie 1 7 0 8 , C . Rrîn coveanu anunţă judete Braşovului, pe
( , cugi w .Jeckel, că a cumpărat satul Poiana Mărului de la "Nalţi An
o : p : aş ( Na lâ cz y ) cu fraţii lui şi de la Schil Adam cu fraţii lui . . . cu iobagi
r : t" t ot•· . unde construieşte o bisericuţă de lemn pe locul căreia în anul 1 7 7 7 ,
p t i r. ţii Emam •el si Grigore B rîncoveanu. construiesc actuala biseric?..
C u mpără satul Sîmbăta de Jos de l a guvernatorul G heorghe Banffy cu
: ·ooo de galbeni şi zălogeşte satele Vişeta şi Drăguşul. Zălogeşte apoi mai
38 C. Giurescu, N. Dobrescu, Documente şi regeste priritoare la C. Vodă Drîn
f L L"E anu , Bucureşti, 190'7, p. 33; St. Ionescu, Panait I . Panait, op. cit . , p. 203. Drept
pe care il obţinuseră şi românii din Schei şi grecii la 16 septembrie 1701. de la im
u<'ir<Jtul Leopold I, să-şi facă case cum vor vrea, să cumpere moşii, să ţină bobe in
·
<l'i<Jte, să-şi aducă vinurile de la viile din Ţara Românească, să ţie cai de n e�oţ ,
�Clltiţi de poştă etc. Originalul la Muzeul Primei şcoli româneşti din Scheii Braşo-

H:lui, Catalog Glodariu, doc. 32.
39 C. Giurescu, N. Dobre, op.
P -. 2 37.
40

·

cit.,

p. 153; St. Ionescu, Panait I. Panait, op. cit.,

St. Ionescu, Panait I . Panait, op. cit., p. 268.

4 1 Ştefan Meteş, Relaţiile bisericilor române din Ardeal cu Tiirile Române în
VJiacul al XVII-lea, Sibiu, 1935, p. 364; Semo Şerban, ' Cîteva observaţii asupra unor
monumente brîncoveneşt.i din sudul Transilvaniei, Muzeul de artă R.S.R., Studii Mu
Z(•aie, V, Bucureşti, 1971, p. 30.
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multe sate în Ţara Făgăraşului de la Mihai Apaffi, pe care Brîncoveanu
îl împrumută cu 50 000 de florini şi cumpără mai multe case în Braşov42•
Din toate acţiunile domnitorului se remarcă intenţia sa de a avea aici
u n loc al său de refugiu . Cert este că a(.'este cumpărări îndeosebi de case,
erau în funcţie de conjunctura politică în care se afla.
Se ştie că Braşovul, a servit de adăpost ospitalier domnitorilor pri
begi, boierilor, nobililor maghiari şi familiilor lor, fără însă să li se dea
dreptul să posede o casă pe terti oriul oraşului. l)n repetate rînduri ( 1 544,
1 546, 1 653, 1 655), nobilimea maghiară, susţinută şi de principele Georg
Rakoczi, a solicitat şi în "Dietă" aprobarea pentru construirea de case in
oraş, spre a nu mai fi nevoiţi să stea la diferite case particulare şi hanuri.
Magistratul oraşului a refuzat de fiecare dată. Teama de asimilare
determină probabil şi Forul politic unitar al saşilor din Transi ! Y a 
nia .,Universitas Saxorum" să protesteze ş i el indeosebi impotriva die
tei de la Alba Iulia din 15 ianuarie H i55 care hotăra cumpărarea de
case în oraşele săseşti de către nobili . Pentru a înţelege mai bine atitu
dinea autorităţilor Braşovului în această problemă, trebuie să ţinem seama
de "Constituţia" mai veche a oraşului, articolele 16 din protocolul anu lui
1 602 şi art. 1 din protocolul anului 1 634 care nu permitea sub n ici u n
motiv stabilirea străinilor în oraş.
Tot uşi. Brîncoveanu p ri n relaţiile care le avea cu Curtea imperială
rl e la Viena. trecind peste v ec•h i l e î ngrădiri, cu toate opoziţiile magistra
t; i ] u i . reuşe�te să cumpere mai multe c ase în Braşov (în afara i n c i n tei c�
t�t\ii) ajutat de oamenii săi de aici 43.
Astfel , în ziua de 30 aprilie 1 700. împuternicitul domnitorului N i c o L1 c
P ater de Tîrnovo cumpără pentru acesta de la Francisc Bialiş-junior, lo
cuitor din satul Ilieni (Illyafalva) din scaunul Sepsi-Szekely, azi judeţul
Covasna. averea acestuia din Şchei, compusă din două rînduri de case c u
toate grădinile, pivniţele. grajdur ile cu toate cele aparţinătoare acestor:1,
moştenite de la tatăl său Francisc B ialiş (sen ior). căpitanul Şimleului (a:t.i
Şimleul Silvaniei - judeţul Sălaj). Casele aveau ca vecini de o parte pe
Ioan Mozar. de alta pe Gheorghe Sathor.
Cei trei martori care erau de faţă la cumpărarea şi întocmirea acte
lor pentru case, declară că această vînzare-cumpărare, s-a efectuat in
piaţa de vite din Braşov (azi strada Diaconu Coresi), în casa neme
şului Ştefan Veer, fiind de faţă Francisc Bialiş junior care le-a vîndut
pe veci e in toate rosturile însemnate mai sus pe n tru 1 000 de taleri impu ··
h-r n ic i t u lui măriei sale voievodului muntean Constantin Cantacuzino Brin
coveanu şi descendenţilor lui44.
42 Ste n ner, I, 3. doc. 405; Georg Hermann, op. cit., p. 124-126; N . Iorga. Soco
tdile Braşovului, p. 147 ; Documente Hurmuzaki, doc. 2855; Catalogul documentelor
româneşti..., doc. 2'46 ; Inventarul Arh.it•elor Statului Braşov, Colecţia Stenner, p. lii<6 ;
St. Ionescu, Panait 1. Panait, op. cit., p. 268 ; Şerban Semo, Noi piese in lapidari u l d e?
la Mogoşoaia, Studii muzeale ale Muzeului de artă R.S.R., IV, 1968, p. 28.
43 Quellen .. , IV. p. 507 ; Uebersichtlice Darstellung der ălteren Gemeide Ved.a.>
sung der stadt Kronstadt, nelst den alten Orts Constituti ones dieser Stadt Kronstad t ,
] P,ti5. p, 8-9 ; Minerva Nistor, Hanurile din Tara Bîrsei, în Monografia Tara Hirs�i,
voi. JJ, Bucureşti, 1974, p. 143; Arh. St. Sibiu, N. Coli. Post nr. 1540.
44 Documente Hurmuzaki, XV2, p. 1478; Kadar, Szolnok - Doboca varmeqye
monografia, 1. Cluj, 1905, p. 1 50 ; Nagy Ivan, Magyarorszag csaladai, voi. 1, p. 200 ;
Stenner 1, 3. doc. 682.
.
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I n scrisoarea întărită despre case, trimisă lui Brincoveanu de solul
său, acesta anunţă că a mai cumpărat şi o stupină de la acelaşi Fr. Bialiş
pe care a scris-o tot pe numele Măriei Sale şi a descendenţilor săi
"iure perpetuo".cs.
I n tr-o scrisoare din 13 iunie 1 700 către Sfatul Cetăţii Braşovului dom
nitorul confirmă şi condiţionează cumpărarea caselor de la fiul "Franţes
cului căpitan" (Fr. Bialiş}, spre a fi locuită de trimişii săi cind trec pe
<�colo şi "ca să rămiie moştenire în urma noastră, rămăşiţelor noastre"46 .
Casele din Şchei fiind nemeşeşti, nu plăteau dajde (impozit).
La 1 8 octombrie 1 700, domnitorul îl anunţă pe jupîn Gheorghe
(Georgius Jeckel) judele primar al oraşului că deoarece are multe necazuri
din cauza caselor cumpărate .,de la feciorii Franţescului căpitan" trimite
pentru acreditare pe Pană postelnicul şi pe logofătul Toader Corbea . ,sicri
tarul nostru" (secretar domnesc) ca să negocieze cu dînşii 47, iar într-o
altă scrisoare din 27 martie 1 701 anunţă pe judele Andreiaş (Andrei
Rether) despre trimiterea lui David (Corbea) Ceauşul spătăresc în afacerea
caselor pentru a avea un răspuns clar, apoi protestează pentru răspunsul
ambigu primit de la magistrat şi îl roafă să vorbească mai pe larg şi
d esluşit deoarece din scrisoarea primită de la dînşii .,încurcat şi întunecat
s(:risă", n-a înţeles nimic referitor la dreptul său de proprietate şi moş
tenire asupra caselor. cumpărate de la ieciorul .. Franţescului" 48.

Cu ocazia Yenirii sale la Braşov, Da\'id Corbea obţine pentru dom
ni tor din partea sfatului oraşului carte de stăpînire asupra caselor din
Şchei. La 1 2 aprilie 1 7 01 , Sfatul cetăţii Bral?ovului îi confirmă dreptul de
<;tăpînire asupra acestor case . . . .. noi acia îngăduim s-o stăpînească măria
q şi în urma măriei sale, rămăşiţele măriei sale, precum le-au stăpînit
şi răposatul jupînul F rantiscul căpitanul"49-..

La :JO aprilie 1 70 1 , împăratul Leopold I dă principelui Valachiei, C .
Brînco\'eanu pri\'ilegiul pentru a poseda o casă de adăpost î n Şchei scu
tită de impozit. Î n 1 0 iunie 1 70 1 , BrîncoYeanu primeşte şi aprobarea Uni
versităţii săseşti50.
La 28 decembrie 1 702, domnitorul primind cartea de stăpînire asupra
45 Documente Hurmuzaki, p. 14 78.
46 Stenner, I . 3, doc. 381 ; N. Iorga, Socotelile Braşovului, p. 250 ; Dovcumente
llurmuza ki, XV2. p. 1480, doc. 28{)1 ; Inventarul A.rhivelor Statului Braşov, Colecţia
Stenner, p. 157 ; Catalogul documentelor româneşti, doc. 185.
47 I nven tarul Arhivelor Statului Braşov, Colecţia Stenner, I. 3, doc. 384; N.
Iorga. Braşovul şi românii, p. 200 . doc. 1 ; Documente Hurmuzaki, XV2 , p. 1481, doc.
2Al 0 ; Catalogul documen telor româneşti, doc. 191.
48 Stenner, I, 3, doc. 383; N. Iorga, Braşovul şi românii, p. 250-251, doc. 1-3 ;
idem. Socotelile Braşovului, p. 251 ; Documente Hurmuzaki, p. 1482, doc. 2814 ; Cata
logul documentelor romiineşti, doc. 197.
49 Stenner, 1 , 5, doc. 684, s e ri a slavă 685, traducerea latină a doc. 684 ; N. Iorga,
liraşovu l şi românii, p. 251, doc. 2; idem, Socotelile Braşovului, p . 143 ; Documente
Hurmuzaki, XV2, p. 1482, doc. 281 5 ; Catalogul documentelor rom.ineşti, d•)C. 19S;
G. Hermann, op. cit., p. 124.
56 Documente Hurmuzaki, XV2, p. 1482. 1484, doc. 2815, 2818 ; N. Iorg-a, Braşo
vul şi românii, p. 235 ; G. Herrnann, op. cit., p. 126; Arh. St. Braşov, Protocolul Ma

gi stratului pe anii 1 709-- 1715/4 c.2, p. 14-28.
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caselor din Şc:hei, emisă iniţial numai m limba română, cere să se facă şi
, . l atineşte" precum scrie "izvodul" (pe care o pri meşte) 5 1 ,
In anul 1 7 02, Brincovean u cumpărase case şi in Braşov Vechi în
Maierul (Heydnischer Mayerhoff) pe Mittlere Gasse (azi strada de Mijloc),
Î!1 pivniţele ·cărora depusese mari ca nti tă ţi de vin. Le cumpărase de la gre
cul Nica Hogea vameşul oraşului, (probabil Nicolae Pater de Tîrnovo),
sprijinitor al cărăuşilor români din Şchei, case pe care Nica le cumpărase
la rîndul său, de la un sas Heyde cetăţean liber al oraşului.
Braşovul vec hi . mai închis pentru străini decit .5cheiul. era mai de
grabă un sat de margine (Mayerul) decit suburbi e (Vorstadt), motiv pentru
care domnitorul va avea multă opm:iţie din partea sfatului oraşului pentru
nceste case, fi ind nevoit chiar pînă în cele din urmă să renunţe la ele 52.
In 1 703 Cancelaria ardeleană sesizată de numeroasele cum pă rări pe
c'lre le făcea domnHorul în Transilvania, a cerut Curţii de la Viena apro
bare e xpresă în acest scop 53.
Corespon denţa între domnitor şi sfatul oraşului Braşov, referitoare l a
n eplăcerile pe care le aveau pazni cii caselor sale ş i l a intenţia s a d e a cum
păra altele care să fie "slobode" (libere), continuă. Ast fel. la 21 iulie 1 707,
Rrî n coveanu anunţă j udele despre sosirea l a Tîrgovişte �i trimiterea auru
lu i la Braşov ca să i se poleiască arginturile comandate la Georg May şi
totodată cere judelui Gh. Fetchiel (Georgius Jeckel} să poruncească ca
tehiul croitorilor si al cojocarilor să nu m a i supere pe A ndreiaş, păzitorul
caselor sale din Şchei, căci ceea ce au făcut dumnealor de au descuiat
încuietoarele de la uşi şi lăzile lui. "să atinge şi de cinstea n oastră". Toate
treburile ce au ei în ţară (Ţara- Românească). se fac după voia lor . . . "iaG
noi numai un om avem acolo şi nu se poate odihni" 54.
Pen tru a obţine înţelegerea magistratului oraşului sau a general ilor
i m neriali. Brînco\·eanu trimite mari can tităţi de vin vechi şi bun de Piteşti
!!i Dealul Mare. podgorii cu cel mai bun vin consemnate si pe harta stol
n:cului Constantin Cantacuzino dedicată lui Brîncoveanu 55. Astfel. într-:J
scrisoare - d i n 1 9 octombrie 1 707 adresată judelui Gheorghe J ei căi (Geor
gi u s .JE'CkE'l) îl a n unţă despre trimiterea unor buţi cu \'in în pi\·niţele case
lor sale din Şchei spunî nd să primească şi dînsul o bute cu vin de Piteşti
,.şi să o be a i cu s ănăta t e' ' 56, i a r într-o altă scrisoare din 25 iunie 1 7 08
către acelaşi jude îl roagă să dispună ca G h . Taco (Czako) (secretar), gine 
�·p j p j u de l u i . s ă aleagă două buţi d i n care îl are în casele din Braşo\· ul
Vechi să le> tri m i tă cu doi cărăuşi la Sibiu la noul general comar; d a n t al
Tr;msilYaniei Crih paum (Krieppaum). Il mai roagă. să nu li se facă greu·

5 1 Ste n n er, I. 3 , doc. 385 ; N. Iorga, Braşovul şi românii, p . 25 2, doc. 4; idcm,
Socotelile Braşovului, p . 2 5 1 ; Documente Hurmuzaki, p . 1 49 1 , doc. 2824 ; Catalogul
d o cu me nt elor româneşti, doc. 206.
5' N . I orga, Bra�ovul şi românii, p. 236, Pavel Binder, Membrii familiei Pa ter
din Tra n silrania , sprijinitori ai ortodoxiei şi factori d e unitate naţională, în rev.
M itropoli a Ardealului nr. 4-6, aprilie-iunie 1979, p. 347-352 .
5 3 Documente Hurmuzaki, p . 1 478, doc. 2850 ; St. Ionescu, Panait, o p . cit., p . 267.
54 Stenner, I, 3, doc. 396; N. I orga" Braşov u l şi românii, p. 99- 1 0 0 . doc. 7; idem,
Socotelile Braşovului, p. 255; Documente Hurmuzaki, p . 1 5 16. doc. 2856; Catalogu,l
documentelor româneşti, doc. 229.
55 Şt. Ionescu. Panait I . Panait, op. cit., p . 64 ; Vi rgil Cindea. Stolnicul printre
con t e mporani, Bucureşti, 1968., p. 80.
56 Stenner, I, 3, doc. 423 ; N. Iorga. Braşovul şi românii, p. 3·4 ; idem, Socotelile
Braşovului, p . 256; Catalogul documentelor româneşti, doc. 237.
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tăţi celor doi iobagi de la Sîmbăta designaţi să-i păzească casele din Bra
Vechi, cumpărate cu 6-7 ani în urmă de la Nica Hogea în sec1ma
6u·uia au fost lăsate, dar plecînd la Beciu (Viena), nu le-a mai îngrijit57.
Cu toate sen·i ciile aduse magistratului oraşului, Brîncoveanu avea
11eplăceri pentru casele situate în Braşovul Veuhi aşa cum reiese din scri
•; r u·ile din 6 decembrie 1 708 şi 3 ianuarie 1 709, adresate Sfatului cetăţii
Braşovului prin care domnitorul reproşează că are neplăceri pentru casele
cun:părate de la Nica vameşul ,.cu bun temei şi zapis de virzare" (cite au
:'\ \ · u t şi el de la cei ce le-au cumpărat". Nu înţelege de ce nu i se î ngădui e
S H <tibă case î n Braşov, existînd cazuri d e precedenţă încă din timpul lui
l\·btei Vodă (Basarab) care cumpărase şi el case la ei. El menţionează că
. . nu sîntem numai noi acolo î n Braşov cumpărători de case, au cumpărat
ci r: e a \TUt şi cui a trebuit case acolo în Braşov afară de cetate". iar alţi
boi eri şi negustori străini .,greci, sîrbi n-au nici o opreală". Noi nil le-atu
l u ;' ! pentru speculă "cu aceea hrană nu ne hrănim fără cît . . . ne-au
p D f t i t inima avînd pe multe locuri case să avem şi acolo nişte căscioare,
"" s e afle şi cîte o dată să fie pentru odihna oamenilor noştri ce trimitem
r·u trebi acolo". ,.S-ar fi căzut . . . bănuieli să nu auzim pentru aceasta" .
. \ i hr (adică braşovenii). au voie să cumpere în ţară (Ţara Românească)
r · c nJr .. au vii. au case. au niscai bucate se.
In scrisoarea din 3 ianuarie 1 709 adresată sfatului oraşului. Brînco
vcanu anunţă că nu consimte răscumpărarea curţii. grădinii · şi caselor
'-'ale din Braşovul Vechi de către Gheorghe Dietrich (Dietherich) secretar
:1 J � fatului. care face mari mari presiuni pe lîngă magistrat (unul din ur
m<:!;>ii lui Heyde, de la care cumpărase casele Nica Hogea) .
Domnitorul, protestează deoarece magistratul nu a anunţat la timpul
obisnuit ci abia după 6 ani. Nu înţelege de ce, spune el, pun după 6 ani
:c> i i tea . . meşteşuguri" cind aveau datoria să . o spună de la î nceput deoarece
:' : ci judecata nu permite .. strămutare" daca se mai învecheşte lucrul. Lasă
1 :, apre('ierea sfatului, dacă trebuie sau nu să mai stăpînească casele ace
lea. A în ţeles din cele ce i-a scris Gh. Dietrich că nu le este cu voia să
ţ i r, <'i casele din Braşovul Vechi "ce noi încă cu sila şi fără pofta dum!lea 
n �.stră nu vom putea". Cere bani i de cumpărare 550 florini cu dobinda
de l 0 - 1 2 o 0 pe an şi vor da zapisele ce \'OI' fi . . . şi să-i fie casele de
l;1 �� e\" 59
După multe in tervenţii Dietheric:h reur;; e şte să cumpere casa cuţitaru1, i .Tohannes Thamar (Johann Thoma). din oraşul de sus - Obere Vorstadt
{Şchei), vecină cu a domnitorului, astfel încît Dietherich a putut propune
bi Brîncoveanu schimb de proprietate şi domnitorul a fost de acord, după
' �;m reiese din scrisoarea trimisă la 14 martie 1 709 judelui Braşovului
rJic· către marele spătar Toma Cantacuzino. Acesta, anunţă că sosind de la
B : <:sov. unde participase la nunta lui Bartolomeo Ferrarii (Bartolomeo

şov u l

_

57 Stenner, 1, 3. doc. 406 ; N. Iorga, Braşovul şi românii, p. 3 7 , dac. 316; idem,
Sc;wtelile Braşovului, p. 257 ; Documente Hurmuzaki, XV2, p. 1 523, doc. 2876; Cata
lc.gul documentelor româneşti, doc. 247.
58 Stenner, 1, 3, doc. 414; N. Iorga, Braşovul şi românii, p. 256-257; idem,
Socotelile Braşovului, p. 1·5 0; Documente Hurmuzaki, p. 1524, dac. 2883 ; Catalogul
do('umentelor româneşti, doc. 251.
.
59 Stenner, 1, 3, dac. 422 ; N. Iorga, Braşovul şi românii, doc. 9-10, idem, Soco,,
telile Braşovului, p. 25g..;_ 2 59; Hurmuzaki, p. 1 525, dac. 2885 ; Catalogul documentelor
rc.mâneşti, doc. 252; Inventarul Arhivelor Statului Braşov, Colecţia Stenner, p . 1 7 1,
.
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Ferrati) (doctorul intim al domnitorului), "Vodă a primit cu bucurie cartea
de învoire a lui Dietrich (Dietherich) ca să dea măria sa "Maierul" �i să
ia locul (cuţitarului) pentru care cere scrisoare pe care s-o dea omului pe
care il trimite. Schimbul s-a efectuat din partea oraşului cu ajutorul lui
Drauth Georgius fost villic şi Ştefan Filstich villic, tatăl cronicarului
J ohann Filstich, iar din partea domnitorului, fiind Toma Cantacuzino ş i
Nicolae Pater 60.
Deşi s-a făcut acest schimb, cuţitarul nu a ieşit din casă încît domni
torul a trebuit să intervină din nou la 1 iulie 1 709 pe lîngă judele primar
a! oraşului Bartesu Sauler (Bartolomeus Seuler) să poruncească cuţitaru
lui să iasă din casele sale "căci are cîte ceva a derege la casele acelea"6 1 .
Brîncoveanu mai intrase şi în posesia altor case, ale unui văr al său,
Istrate. fiul lui Stoian comisul, care le-a primit pentru o datorie de la
Statie Sofrangiul din Braşov. Domnitorul anunţă la 22 martie 1 708 p�
judele primar că murind vărul său lstrate, casa din Braşov, jupineasa şi
coconii au rămas "asupra noastră", că va veni negustorul Milea să pună
pe cineva de gază la casele vărului său. Un alt văr al domnitorului. Gh.
Cantacuzino avea şi el case aici cei venise pentru o datorie, pe care tot
Brincoveanu prin oamenii săi le administra.
Este numai o parte din corespondenţa domnitorului cu magistratul
oraşului referitoare la casele şi averea depusă aici62.
La Braşov, în casele cumpărate aici, îşi trimite Brîncoveanu pentru
păstrare cei 53 893 galbeni, lăzile cu argintărie, bijuterii şi pietre scumpe
ale familiei domneşti şi mari cantităţi de vin. Toată averea domnească, era
administ rată de omul său de incredere, cunoscutul om de afaceri, grecu 1
Apostol Manu (staroste al negustorilor). După mazilirea domnitorului, la
1 4 martie 1 7 1 4, au fost deschise casele din Şcheii Braşovului unde se aflau
lăzile cu lucruri scumpe : icoane ferecate în aur şi argint, stofe, porţela
nuri, săbii ornamentate, cărţi, pietre scumpe şi alte obiecte de preţ, pentru
a se face inventarul şi pentru a fi scoase la licitaţie, fiind de faţă Apostol
Manu63.
Brîn coveanu, nu ajunsese să locuiască în casele din Braşov, pentr u
c.1re s e străduise atît d e mult s ă l e obţină. A u locuit probabil urmaşii săi
•

60 Stenner, I, 5, doc. 703 ; I, 3,
1 04-106, 259, 261, doc. 1 1- 1 2 ; idem,
mente Hurmuzaki, XV2, p. 1 523, doc.
doc. 421 ; G. Hermann, op. cit., p. 125 ;

doc. 421 ; N. Iorga, Braşovul şi românii, p.
Socotelile Braşovului, p. 150, 258, 260; Docu
2892; 2904 ; Catalogul documentelor româneşti,.
1. Filstkh, op. cit. 1, p. 230. Tatăl cronicarului,

J ohnnn Filstich. cel care descrisese domnia lui Brîncoveanu, cunoscînd situaţia d i n
Tara Românească, din călătoriile sale la Bucureşti, avînd această posibilitate c a fiu
ni judelui oraşului Braşov. S-a inspira t mult în cronica sa şi din cronica lui Radu
Grec-eanu, fapt ce reiese din descrierea pe care o face in lucrarea sa privind insc:1u
narea domnitorului ; Arh. St. Braşov, Protocolul Magis. pe anii 1709-1•715/4. e . 2,
p. 14-�.
61 Catalogul documentelor româneşt i , doc. 267 ; Stenner, I, 3. do c . 421 ; N. Iorga.
Braşovul şi . . . , p. 104, 106 (nr. 12), N. Iorga, Socotelile Braşovului, p. 260 ; Hurmu
zaki, c!oc., XV, p. 1536.
62 Stenner, I. 3, doc. 40i ; N. Iorga, Braşoru l şi românii, p. 236, 255, 256, doc. 7 ;
idem, Socotelile Braşovului, p. �7; Documente Hurmuzaki, p. 1523, doc. 2874 ; Cal a
logul documentelor româneşti, doc. 245.
63 ,.Ţara Birsei", III, 1931, p. 5{)3-504; A. A. Mureşianu, Morminte domneşti
�i boiereşti din biserica Sf. Nicolae din Braşov, in "Gazeta Transilvaniei'', nr. [i l ,
1 941 ; Candid Mu.şlea, op. cit., p. 193- 1 99 ; Şt. Ionescu, Panait 1., op. cit., p. l01-ZG6;.
Arh. St. Braşov, Actele Magistratului, 1 1 57/708.
·
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pribegi aici după moartea domnitorului sau au construit altele noi speci
fice Ţării Româneşti, introducind şi la Braşov stilul brincovenesc, stil cir
cumscris epocii Cantacuzin-Brîncoveneşti, generalizat în această perioadă.
M ultiplele relatii. economica-politice şi cultural-artistice ale domnito
ru lui cu Braşovul au fost in tre rupte de tragicul său sfî�it şi al cel or patru
fii ai săi.
Actul din 1 714, lua viaţa unui om dar nu putea împiedica per 
petuarea unui ideal politic faţă de care Brincoveanu s-a dovedit c on sec
vent şi ac ti v in aplicarea lui.
Cărturar de fac tură uman istă, promotor şi remarcabi l reprezentant al
unui climat spiri tual deosebit, încadrîndu-se într-un context mai larg de
cultură ce a depăşit gra niţe le Ţării Româneşti, Brincoveanu, ca şi cro
n icarii epocii sale. a avut con ştiin ţa origi nii etnice şi lingvistice comu ne
a românilor din Ţara Românească, Moldova şi Transilvania. Este foarte
posibil că el va fi i ntui t şi urmărit o un i re spirituală a tuturor românilor.

Relaţii ale urmaşilor lui Constantin Brîncoveanu cu Braşovul
După deznodămîntul din 1 7 1 4, cind C anta cuzi n ii îl sacrifică pe Brin
o\·eanu, odată cu deposedarea familiei de toate bunurile materiale. incepe
exodul Brîncovenilor. pribegi la Braşov, a stabilirii lor ai ci , uneori pentru
pPrioade 1 ungi, şi a relaţiilor acestora cu oraşul, îndeosebi cu ospitalierul
Şehei .
C u doamna Maria ş i c u fiicele sale, s e continuă ş iru l relaţiilor Brinco
venilor cu B raş o vu l . Cu greu, prin procese şi intervenţii repetate reuşeşte
d o amna Maria să o bţ i nă o parte din lucrurile pr eţio a se depozitate î n Ş chei ,
hanii î mp rum u taţ i şi casele de aici, unde vor locui fiicele sale , despre care
scria judelui oraşului la 1 9 februarie 1 7 1 7, · că au autorizaţia "generalului"
să vină în Ţară (Româ nească)64. In scrisoare, ea nu precizează la care din
cde şapte fiice ale sale se referă : Stanca, M aria , Ilinca, Safta, Ancuţa,
Bălaşa sau Smaranda.
Din i n si st en te l e scrisori pentru restituirea banilor, datoria or aşu l ui
către domn, ad res ate j udel ui primar Filstai (Ştefan Filstich), la 24 mai,
7 şi 19 iunie 1717, de doamna Maria după intoarcerea din exilul său asia
ci c. de la Kutai. de pe malul Mării Negre, unde fusese surghiunită de turci ,
reiese s i t u a ţ ia grea în care ajunsese soţia r ăp osatului C. Vodă Brincoveanu
(Altîn Bei - prinţul aurului cum îl numeau turcii). Ea scria deznădăjduită :
. , n u ne lasă datornicii p� zile şi ceasur i u răs ufla, nu am odihnă de dî n ş ii ,
sii ne trimi teţi b an ii ca să ne mai uşurăm sarcina ce ne iaste în s pinare "65.
Domniţa Ancuţa, care face şi ea danii bisericii Sf. N i col ae , una din
f i ice, sotia lui Nicolae Ruset, fiul lui I or dach e Ruset, cel mai puternic şi
64 Arhivele Statului Braşov, acte diverse, doc. 1 1 1 ; C. A. Stoide, Noi docu
mente . . . , p. 296, 297, dac. 191 ; Catalogul documentelor româneşti, doc. 287.

65 Arhivele Statului Braşov, Acte diverse, dac. 1 12 ; Stenner, I, 3, dac. 426-427;
Documente Hurmuzaki, XV2, p. 1563, dac. 2948; XIV\ Bucureşti, 1915, doc. 589, 678,
679 ; N. Iorga, Braşovul şi românii, p. 237, 261-263, doc. 13-14; idem, Socotelile
Braşovului, p. 261 ; C. A. Stoide, Noi documente braşovene, în "Revista Arhivelor�.
Bucureşti, 1947, VII, II, p. 296-297, dac. 1 9 ; Şt. Ionescu, Panait 1. Panait, op. cit.,
p . 289, 292 ; Virgil Cindea, op. cit., p. 105; N. Şandru, Prinţul aurului, Bucureşti, 19 7 2 ,
p. 51 ; C. A. Stai de, T. Jiia, op. cit., p. 235-236.
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n;ai bogat boier din timpul lui Constantin Brîncoveanu, îşi trăise ultimii
;mi ai vieţii. împreună cu cele două fiice, Măriuţa şi Satha, in Şchei , unde
moare la 1 2 aprilie 1 730. Nu este însă înmormîntată aici, ci dusă după
dorinţa ei, la mănăstirea Hlilrez 66.
Tot aici a locuit în timpul pribegiei şi domniţa Bălaşa cu soţul Mana
Iache Lambrino pe care domniţa Ancuţa îl lăsase epitrop al bisericii Sf.
Nicolae. De aici scrie M. Lambrino soborului Ţării Româneşti, că fiind
slobozit (probabil să se poată întoarce în ţară), în curînd . . voi veni în ţara
mea" 67. Manolache Lambrino a păstrat casa moştenită din Şchei chiar şi
după plecarea sa în Ţara Românească după cum ne dovedeşte scrisoarea
trimisă de el la 18 mai 1 73 1 magistratului Braşovului în care protes tează
asupra arestării şi pedepsirii nejustificate a lui Theodor administratorul
casei sale din suburbia Brasovului Schei 68.
La Braşov, se va 1-ef�gia îm p reună cu familia în 1 737 însoţin du-1
pe generalul Ghillany care se retrăgea cu trupele de la Bucureşti. şi prin
ţul Constantin Brîncoveanu unicul n epot al familiei în linie bărbătească
supravieţuitor al tragediei din 1 7 1 4 (fiul lui Constantin. băiatul cel mare
al domnitorului) . In nădejdea unei victorii a trupelor austriece, care i-ar
fi putut aduce domnia, tînărul principe împreună cu alţi boieri, s-a raliat
la "politica creştină" a Imperiului habsburgic, care însă a eşuat. Stabilit
la Braşov în speranţa dobîndirii tronului Ţării Româneşti, nu încetează
să intervină la Curtea de la Viena prin agenţiî săi bucurîndu-se ca şi alţi
pribegi şi de s pri jinul românilor din Şchei. De aceea nu ezită să intervină
în fa\· oarea şcheienil or pe lîngă împărat, la 3 ianuarie 1 738, prin interme
diul generalului Lobkobitz 69.
Şi tot la Braşov îşi găsesc adăpost strănepoţii lui Brîncoveanu ; Nicolae
şi Emanuel principi şi comiţi ai Imperiului (titluri date lui Constantin
Yodă şi urmaşilor săi). Nicolae era căsătorit cu Maria, sora lui Enăchiţă
Văcărescu, refugiat şi el cu familia aici unde ducea o viaţă apuseană. Cu
vcazia vizitei la Braşov a împăratului Iosif al II-lE;a, în 1 773 (găzduit in
casa lui Mi hai Fronius din cetate), împăratul invită la festivitatea oferită
în cinstea sa şi pe boierii pribegi din Ţara Românească �i Moldova. Enă
chiţă Văcărescu conversa cu impăratul în limba italiană.
Erau la Braşov după războiul ruso-turc (1769-1 774) peste 150 de
familii fugare, nu era casă sau han să nu fi fost ocupată de străini cum
r elatează cronicarul braşovean Georg Hermann 70. De aici, familiile lui
Nicolae Brîncoveanu ş i Enăchiţă Văcărescu plecară în 1 790 în surgh iunul
lor peste Dunăre. Mama lui Enăchiţă Văcărescu este înmormîntată în bi
serica Sf. Nicolae alături de fiul lui Nicolae Brîncoveanu.
Emanuel (Manolache) Brîncoveanu, refugiat şi el la Bra�ov cu soţia
Zoiţa fiica lui Sturza şi cu cei 2 fii Elena şi Grigore, stăpînea încă satul
66 Catalog Glodariu, doc. 160 ; C. Muşlea, op. cit., p. 175.
67 Radu Tempea, Istoria bisericii Şcheilor Braşovului, �>d. Sterie Stinghe, Bra
şov, 1898, p. 90-9 1 ; N. Iorga, Braşovul şi românii, p . 234-239; idem, Socotelile Bra
şovului, p. 263 ; idem, Scrisori româneşti către sfat în sec. XVII, Bucureşti. 1899,
p . 158, doc. 113; I. Prişcu, Două scrisori de la Manolache Lambrino, în ,.Gazeta
Transilvaniei", nr. 6, 192 1 ; C. Muşlea, op. cit., p. 175.
68 Arhivele Statului Braşov, Fond: Primăria Brall ov, Colecţia de documente a
Magistratului oraşului, voi. 1; Colecţia Schnell, doc. 89.
69 Corina Nicolescu, Biserica Sf. Nicolae . . ., op. cit., p. 2 1---4 2 .
70 A. A. Mureşianu,
Refugiaţi munteni morţi la Braşov în răzmeriţa din
1 7 70-1775, în "Ţara Bîrsei", 1930.
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de moştenire Sîmbăta de Sus cum reiese dintr-o scrisoare trimisă guver
natorului Transilvaniei în 1 785. La 25 aprilie 1 8 1 1 , prinţul Emanuel moare,
fi ind îmgropat cu mult alai în cimitirul bisericii Sf. Treime din cetate,
alături de fiica lui Elena (soţia unui Cantacuzino) moartă în 1 809 71. Soţia
Z oiţa !-ii prinţul Grigore Brîncoveanu ultimul descendent a lui Constantin
Brîncoveanu, căsătorit cu Ruxandra nepoata domnitorului Moldovei, An
toni e, întorşi în ţară, revin din nou la Braşov în cea de-a doua pribegie la
28 februarie - 12 martie 1 82 1 cînd începe şi exodul boierilor Grigore
Gh ica. Barbu Văcărescu şi alţi i . In 1 82 1 moare şi Zoiţa fiind îngropată ală
tm i de soţul Emanuel !-ji fiica ei Elena.
Pietrele de mormînt ale celor trei Brîncoveni sînt uşor de recun oscut
fi ind ornate cu motive vegetale frec\·ente în arta brîncovenească. Tot în
acest cimitir se află şi mormîntul Ruxandrei, fiica principelui Alexandru
Suţu
moartă tot în 1 8 2 1.
\
.
Legat de această biserică unde erau înmormîn taţi părinţii lui, prinţul
Grigore Brîncon'anu la întoarcerea în patrie în 10 aprilie 1 823, dăruise
bisericii Sf. Treime din Braşov moşiile făgărăşene ce rămăseseră fără
întrerupere în stăpînirea Brîncovenilor timp de aproape 150 de ani. Poiana
Măru lui şi Sîmbăta de Sus. Hrîncownii mai dăruiseră şi o mulţime de
obiecte de cult : cruci, argintărie, sfite. etc. păstrate astăzi în patrimoniul
bisericii Sf. Treime din Brasov 72_
!n Şchei. a trăit ultimi i ani cu familia, fiind înmormîntată în biserica
Sf. Nicolae , Maria soţia domnitorului Şerban Cantacuzino (fratele mamei
lui Brincoveanu). îngrijită de fiica ei Maria, soţia lui Constantin Aga
Bălăcea nu.
Intr-o scrisoare trimisă de Constantin Brîncoveanu judelui primar
Barteş Sauler (Hartolomeus Seuler) la 1 5 rnartie 1 709, mulţumeşte pentru
osteneala depusă in terminarea caretei şi a arginturilor comandate şi in
deosebi pentru cinstea cu oare au fost primiţi boierii trimişi la Braşov la
nunta .. vărului nostru" Iordache Beizadea (Gheorghe Cantacuzino) fiul lui
Şerban Cantacuzino aflat in pribegie la Braşov, care să căsătorea cu fiica
lui Iordache fiul lui Antonie Vodă din Moldova 73. Cronicarul Radu Gre
ceanu descrie desfăşurarea acestei nunţi 74.
Tot la Braşov, după ce străbătuse imperiul se stabilise în 1 7 46 (unde
şi moare), doamna Păuna. soţia domnitorului Ştefan Cantacuzino, vărul
lui Brînco\·eanu, fiul stolnicului C. Cantacuzino, care cumpărase şi el pen
tru refugiu o moşie la Recea (Făgăraş) şi case în .c;>chei, unde se găseau
lăzi cu lucruri scumpe depozitate într-o boltă. Nici �l nu ajunsese să le
moştenească fiind mazilit in 1 71 6 75.
7 1 G. Hermann,

241-242.

op. cit., p. 274, 353-354 ; N. Iorga, Braşovul şi românii, p. 239,

72 N. Iorga, Braşovul şi românii, p. 233, 25{) ; A. A. Mureşianu, Soarta refugiaţi
lor mtmteni la Braşov în răzmeriţa din 1 821, în "Ţara Bîrsei", 1930.
73 Stenner, I, 3, doc. 386 ; N. Iorga, Braşovul şi românii, p . 86-87, 233, doc. 4;
idem, Socotelile Braşovului, p. 259; Docum ente Hurmuzaki, XV2, p. 1532, doc. 2893 ;
Catalogul documentelor româneşti, doc. 257; Inventarul Arhivelor Statului Braşov,
Colecţia Stenner, p. 159.
74 Radu Greceanu, Istoria lui C. Basarab Brîncoveanu tJoievod (1688-1714),
Bucureşti, 1970, p. 145.
75 N. Iorga, Braşovul şi românii, p. 233, 238 ; C. Muşlea, op. cit., p. 129; A. A.
Mureşianu, Morminte domneşti şi boiereşti . . . , op. cit., p. 51.
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Nu e palmă de loc, spune N. Iorga, "atit în biserica cea mare (Sf.
Nicolae), cît şi în paraclise şi în jurul lor unde să nu fi fost î ngropaţi voie
vozi şi doamne, coconi şi domniţe, boieri şi membri ai familiilor lor 76 .

Influenţe ale arhitecturii brincoveneşti şi postbrincoveneşti
asupra arhitecturii braşovene
In continuare, ne vom referi pe scurt la citeva construcţii din seco
lele XVII-XVIII susceptibile a fi aparţinut lui Brincoveanu sau urma
�ilor săi pribegi la Braşov (post Brincoveneşti). Unele păstrează şi în pre
zent vădite influenţe ale arhitecturii de peste munţi.
Vehiculaţia populaţiei de pe un versant pe altul al Carpaţilor, în
perioada Cantacuzinilor şi îndeosebi a Brincovenilor, îşi găseşte expresia
si într-o serie de construcţii care au evoluat sub influenţa meşterilor zidari
din Ţara Românească contribuind astfel la răspîndirea formelor arhitecto
nice specifice Ţării Româneşti in Ţara Bîrsei şi invers. Apar aici clădiri
în planul şi structura cărora se îmbină trăsăturile proprii ale arhitecturii
locuinţelor autohtone, bolţi cilindrice cu penetraţii, cu planşee de lemn
t encuite sau planşe cu grinzi aparente (o dezvoltare şi transformare la o
scară mai mare a casei tradiţionale de locuit}, combinată cu elemente
străine de ordin decorativ. Aceste motive sînt preluate şi introduse de
meşterii locali sub influenţa artei Reneu;; terii tîrzii italiene, prin interme
diul Ţării Româneşti, cu l oggii susţinute de coloane, asemenea caselor
domneşti de peste munţi (legate direct de palatele Brîncoveneşti}, ieşite în
afara corpului clădirii, construite într-un stil pitoresc, deschise larg spre
curtea şi grădina înconjurătoare, sau cu frumoase scări exterioare bifur
cate. Aceste elemente, sînt combinate şi cu forme baroce în amestec cu
particularităţile orientale, indeosebi in ştucatura faţadelor şi a tavanelor,
modele preluate reciproc şi de meşterii braşoveni şi de cei din Ţara Româ
m•ască, introduse apoi aici de meşterii care circ,ulau între ambele zone,
cum reiese din scrisoarea trimisă de spătarul Toma Cantacuzino la 10 au
gust 1 709 judelui Braşovului prin care cere nişte meşteri zidari şi un
.,ştucator" care mai lucrase la casele sale din Bucureşti iar acum lucrează
lii Braşov 77.
Să nu uităm nici vehiculaţiile negustorilor, îndeosebi, ale şcheienilor,
r:are în peregrinările lor ajungeau pînă departe în oraşele hanseatice, Saxo
!1ia, Veneţia, prin Ţara Românească în Balcani la Constantinopol, aducînd
cu ei moda timpului şi în construcţia locuinţelor. Mulţi negustori din
Balcani se înrudesc şi se asociază în negoţ prin companii mai ales cu
românii din Şchei, indeosebi în perioada principelui Mihai Apaffi . Mai
mult decit atît, la 1 1 februarie 1 786, magistratul Braşovului a aprobat
cetăţenia unui grup de negustori petiţionari greci pentru aşezarea lor în
Şchei şi pe actuala str. Constantin Brîncoveanu unde. au cumpărat mai
multe case78.
Maj oritatea clădirilor acestei perioade (sec. XVII-XVIII}, cumpărate
de domnitori şi boieri la Braşov. sînt de la negustori greci ca : Ioan Hagi,
76

N. Iorga, Rraşm:ul si 1·omâ nii, p. 2:l l : C. lVfuşlea, op. cit., p. 329.
77 Stenner, I, 5. dor. 7 0 1 ; N. Iorga, Braşot.'Ul şi românii, op. cit., p. 1 1 3, doc. 7 ;
idem. Sncotl'lile Rra � n n! lui, p 2 G O ; Documente Hu rmuzaki, XV2, p . 1 137, doc. 2912;
78 G. Herman, op _ cit., p . 130.
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Nica D uca , Nica Hogea ş i alţii care ş i ei la rindul lor l e cumpărase proba
bil de la saşi ca de exemplu casele cumpărate de Brîncoveanu în Bra.şovu l

Vechi.

La majoritatea acestor clădiri, î nt î ln i m i n scripţi i pe grinzi care însă nu

c o ns t i tui e un indiciu în datare. In majori·tatea cazuri l o r ele e ra u săpate şi

cu ocazia unor rep araţii efectuate de proprietarii care le preluau. Un e or i
întîlnim la aceea�i clădire mai multe i nscripţii cu datări şi proprietari
di feriţi . Noii proprietari , domnitori. boieri, n egus tori, le transformă după
g ustu l ş i m odel ele preluate din Ţara Românească completindu-le cu ştuca
turi şi mai ales cu foişoare. element tradiţional al arhitecturii populare
romil neşti, î n cît clădirile acestei pe ri o ade , ne î n făţişează in g e :<er al atit
forme de arhitectură civilă românească cît şi săsească sp eci f ică Ţ ă r i i B î rs ei .
In lumina cercetărilor de pînă acum, a documentelor arhivistice, ico
nografice, bi bli oteg rafice, analiza unor con s tru c ţii , a i zvoare lo r narative de
tradiţie locală. bazată pe o bogată i nformaţie de la bătrînii din Şchei şi
Dr aş o v ul Vechi, au fos t posibile atribuiri refe rito ar e la unele clădiri din
3rd� o\·, din se c o l e l e XVII-XVIII, l oc u i t e probabil de C an ta cu z i n i şi B r î n 
l'O \·eni.

Spunem cu multă greutate avînd î n vedere faptul că domni torul Con
s�<H"!. t i n Brincoveanu cu cun oscu ta-i pasiune de a construi, repara, adapta
şi de a înfrumuseţa pretutindeni ceva, a tr ansformat prob abil şi casele
cumpă rate la Braşov ; apoi, multiplele transformări în cad ru l o raşulu i ca

'Jrgan ism viu. aflat

intr-o

permanentă

transfonnare, a păstrat

cu

greu

u nele el em ente constructive sau decorative, deoarece unele din clădirile
vechi au dispărut, iar pentru unele din ele nu se cunoaşte cu preci zie
n i c i măcar locul unde au existat, fiind distruse de diferitele calamităţi
{cu tr em u r e, incendii etc.}, care s-au abă tu t asupra oraşul ui . Altele au fost
sistematic demo l at e . De asemenea, modificările intervenite pe parcurs,

indeosebi la faţadele clădirilor, au schimbat · mult aspectul iniţial al aces
tora. aşa cum apar şi din confrun tările as p ectului actual al clădirilor din
Ş che i şi din Braşovul Vechi cu unele stampe 79. Majoritatea clăd i ri l or
schimbîndu-şi adeseori înfăţişarea (sti l ur ile) şi proprie ta ri i odată cu aceasta
uneo r i şi den umi rea, aceeaşi clădire apare in epoci diferite sub diverse
num e .

î n Piaţa Unirii n r . 30 se află situată p e o colină cu panta spre piaţă
o clădire parter, pe un plan aproape pătrat, avind un subsol imens cu bolţi
cilindrice. La parter o sin gură încăpere este acoperită cu boltă cilindrică
cu p e n etraţii, restul cu planşee din lemn tencuite iar una cu grinzi apa

rente. Pe una din grinzi, es te î nscrisă i n s cripţi a NIKO DOUKA ANO 1 699.
Arhitectura faţadelor este simplă iar acoperişul in patru ape prezintă
o uş o a ră evazare d e a s up ra streaşinii. Dimensiunile mari, datarea şi alte
elemente '1e d e t e rmin ă să o încadrăm cu aproximaţie in tr e casele domni

torul ui Brîncoveanu din Schei .
Î n imPdiata apropi e�e , pe s trad a Comuna din Paris nr. 3-5, o altă
cH\.dire formată î n prezent d i n două corpuri de clădiri avind acelaşi aco
pC'ris !?i c o r p com u n la faţ ad a principală, este s u sce pti b i l ă de a fi aparţinut

Brincrn'enilor datorită arhitecturii şi tr adi ţiei locale, informaţii primite de
l a fosta l o c a ia ră Bucşa Elena dec edată in anul L974 in vîrstă de 75 de ani

79 Minerva Nistor, Braşovul in izvoare cartografice şi iconografice, în Cumi
dava, IX, 1976, fig. 44-48.
8 -

CWnidava
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si de la Nilă Silvia in vîrstă de 68 ani . care au locuit aici din anul 1920
Şi lor li s-a transmis din bunici şi străbunici că această casă a aparţinut
domnitorului Brincoveanu şi urmaşilor săi .
Descriind biserica Sf. Nicolae, Corina Nicolescu afirmă că . . spre sud
vest. dincolo de zidul cimitirului, in vale. o casă de mari proport ii, con
struită tot în stil baroc. este considerată a fi aparţinut fam i liei lui Constan
tin Brîncoveanu" unde "în veacul al XVIII-lea în casa din preajma
bisericii considerată a fi aparţinut lui Constantin Brîncoveanu a locuit
unicul nepot al domnitorului şi singurul descendent al familiei în linie
bărbătească" 80.
Această casă, după toate probabilităţile, ar putea fi cea amintită mai
sus. Grajdurile, şoproanele azi dispărute. grădina foarte mare comună cu
cea a clădirii mai sus menţionate din Piaţa Unirii nr. 30, au aparţinut
]Jină î n prezent bisericii Sf. Nicolae. Fiirid o casă de proporţii mari a avut
în ultimul timp diferite destinaţii : sediul Casinei Homâne. moară, şcoală,
iar în pr eze n t ·locuinţă p e nt r u mai multe familii 8 1 _
Plan u l clădirii. care se î nscrie într-un dreptunghi este dezvoltat în
inălţime pe două nivele ; la primul nivel s e găsesc pivniţele cu bolţi de
cărămidă simplă în j urul cărora se află camere in care se intră direct de
afară, probabil destinate slujitorilor. La ambele corpuri ale olădirii se
ajunge prin pridvoare înfrumuseţate cu coloane orientate în direcţii opuse
(spre sud şi nord). spre curte şi grădină. A r hitectur a exterioară a prid
voarelor es t e simplă avind ca elemente marcante a r cade le şi pinioanele cu
vîrf teşit deasupra unor copertine de ţiglă solz. Multe elemente de stil sînt
împrumutate din arhitectura Ţării Româneşti, exemplu pridvoarele adău
gate pro babi l ulterior ş i ştucatura tavanelor. Tot în exterior, şarpanta
acoperişului în două ape este prevăzută ş i ea cu pinioane cu vîrf teşit.
Pridvoan'le care marchează i n trarea principală a locuinţelor de Ia parter,
unde se găsesc camerele situate de o parte şi de alta a cite unui vestibul
central. sînt în prezent transformate. In vestibul1Jl de la apartamentul nr.
5 se a ria o vatră cu foc deschis cu horn datată 1 730, anul morţii domniţei
Ancuţa Brîncoveanu în Şchei. In anul 1 932 noul proprietar a demo.Iat vatra
cu inscripţia şi a închis pitorescul pridvor cu geam 82. Tavanele unora din
camere sînt prev ăzu te cu arcade, i ar u nele ornamen tate cu frum oase deco
raţi i în ştucătură.
Tot în Şchei, mai pot fi susceptibile şi alte case din secolul al XVIII-lea
care ar fi putut servi de locuinţă unora din famili ile Brîncovenilor pribegi
la Braşov. Astfel. ar putea fi unele case din incinta bisericii SI. Nicolae.
In una din ele în prezen t este organizată expoziţia de carte \"eche româ
nească şi arhiva Muzeului primei şcoli româneşti.
O altă clădire ar putea fi cea din Piaţa Unirii nr. �J83. C lădirea se com
pune din subsol şi parter, fiind construită pe plan poligonal aproximativ
în formă de S. Şi aici accesul din curte se face printr-un foişor închis,
8° C o ri na Nicolescu, Biserica Sf. Nicolae din Şcheii Braşovului, Bucur0şti, 1967,
p. 9-2 1 .
8 1 Informaţie primită de l a locatara Nilă Silvia, in vîrstă d e 08 d e ani, care
lecuieşte aici din anul 1920.
82 Ibidem.

83 Informaţie primită de la Olteanu Vasile, directorul Muzeului primei şcoli
româneşti din Şcheii Braşovului.
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avînd ferestrele c u arcade plate ş i pilaştri cu capiteluri o rnamentale, cu
elemente florale, lucrate în piatră. Foişorul are un pinion despărţit de
parter, printr-o cornişă acoperită cu copertină de ţiglă.
Restul arhitecturii exterioare a faţadelor este în general destul de
simplu cu acoperiş în patru ape prevăzut cu lucarne. Sistemele de nivele
sint : bolţi cilindrice la subsol şi planşee din lemn tencuit la parter.
La n r. 1 5 pe strada Comuna din Paris, o altă clădire specifică secolului
al XVIII-lea, a aparţinut după informaţiile primite84, unei vechi familii de
oieri Găitan din Săcele. Pe o tablă, scrie şi astăzi .,Valea oierilor".
In plan. este o casă de locuit de tip rural, asemănătoare caselor din
satele Ţării Bîrsei. cu camere grupate în j urul unui vestibul central, şi
plafonul din grinzi de lemn, cu cioplitori longitudinale ornamentale.
Edificiul şi-a păstrat structura originală. Forma gPneral<l. a clăd i r i i ca
şi profilele ornamentale sînt specifice stilului baroc provincial rar întîlnit
la alte case din Braşov. Este vorba de traditionalul pridvor, foarte ori
·
ginal cu coloane de zid, cu arce in acoladă, sistem neîntîlnit în Şchei
şi foarte rar în Ţara 13îrsei . Oierii săceleni (mocanii), care străbăteau
f'U oile cîmpiile Ţării Româneşti pînă departe în Balcani, probabi l au îm
prumutat din arhitectura locurilor pe unde treceau, unele elemente de
construcţie.
Zidăria pereţilor este din cărămidă de format mare făţuită, folosită
în mod curent la clădirile din secolul al XVII I -lea. Acoperişul este simplu.
cu şiţă. In spate, un fronton de lemn traforat, obişnuit în Şchei în secolul
al XVIII-lea. Faţada spre stradă, este împodobită cu o frumoasă pictură
în ulei reprezentînd .. Botezul Domnului".
Poarta înlăturată în 1 953, era una din puţinele porţi vechi de lemn
(sec. XVI I I ). care se mai păstra în Şchei. Avea formă arcuită ornată radial
cu acoperiş tradiţional din şindrilă 85.
O frumoasă exemplificare a influenţei arhitecturii din Ţara Româ
nească asupra construcţiilor din această perioadă la Braşov, o constituie
şi pridvorul clădirii primei şcoli româneşti (azi muzeu) din incinta bise
ricii Sf. Nicolae adăugat în perioada anilor 1 760-1 7 6 1 86.
·

.

Pe Tocile nr. 2 în apropierea podului Grid se află o altă casă, speci
fi că sti.l ului baroc care începe să se generalizeze în Şchei în sec. al
XVIII-lea. Casa a aparţinut bisericii Sf. Nicolae fiind locuită şi de pro
topopul Eustatie Grid ( 1 700-1 760). După inscripţia chirilică de pe una
din grinzi di ntr-o încăpere. reiese că a aparţinut şi lui Hagi Ioan Grecul
(fost curator al şcolilor din Braşov) şi anul 1 733.

Casa are două nivele : subsol � i parter construită p e u n plan drept
unghiular cu pridvor deschis, mărginit de 7 arcade şi stîlpi scunzi de
secţiune pătrată, specific Şcheiului. Arhitectura exterioară este simplă,
elementele decorative sînt doar ancadramentele ferestrelor şi profi lele
cornişe i . Acoperişul în patru ape, uşor evazat, cu frîngere de pantă este
prevăzut cu lucarne. In 1 93 9 şarpanta a fost parţial modificată, iar şin
drila înlocuită cu ţiglă. După relatările arhitectului Gustav Treiber, este
sigur opera unui meşter român.
84 Informaţie primită de la Bucşa Elena, decedată in nnul 1974, in vîrstă de
75 ani care a locuit pe această stradă din anul 1 920.
65 Ibidem.
86 Minerva Nistor, orl cft., p. 54.
.
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In 1 933-1 934, cînd strada a fost lărgită, a fost înlocuită şi vechea
poartă din seco l ul al XVIII-lea, in formă arcuită, ornată radial, asemănă
toare porţii aflate la casa de pe str . Comuna din Paris nr. 15 87.
Coborînd din Şchei, pe strada care poartă numele domnitorului, str.
�- Brînco ve a nu . Gasse der Reichen, str. bogaţilor fiind locuită de valahi,
moldoveni , de negustori greci, sîrbi, bulgari şi macedoneni st abi liţi la Bra
şov, întîlnim alte case aparţinînd secolului al XVIII-lea, care, după tradi
ţia locală, ar fi fost locuite de Cantacuzini şi Brîncoveni.
A. A. M u reşi anu vorbind de familia Nicolaeştilor, menţionează că se
stabi·lise în 1 723 la Braşov, unde cumpărase case şi grădini î n uliţa "Fur
coaiei'" (azi str . Constantin Brîncoveanu), în apropierea casei cumpărate
în 1 7 1 1 de însuşi C. Vodă Brincoveanu aa.
Tot A . A. Mureşeanu, într-un articol din Gazeta Transilvaniei , s usţ ine
că în regist rele de dajde ale Braşovului din veacul al XVII -lea şi al
XVIII-lea. se aminteşte la începutul uliţei Ecaterinei de Sus (azi s tr . C .
Brîncoveanu), din ca rti eru l românesc a l Şcheiului, un "Woewodenhaus"
(Casa voevodului), pe lîngă alte două case, situate mai j os de ale familiei
Brîncovenilor!l9.
Brîncoveanu. obţinînd titlul de prinţ ereditar al SI. Imperiu, era
scutit de impozit pe case, nefigurînd cu reg ulari tate în regi s trel e de impo
zite ale oraşului. Incerc area de a identifica totuşi casele sale după aceste
registre ( u r mă r in d cartierele Şchei şi Braşov Vechi unde le avem ates
tate). ne obligă să urmărim vecinii sau proprietarii de la care domni
torul le cumpărase. Această temă, formeaz� însă obiectul unei al te lu cr ări .
In continuare, î nce rcăm să determinăm o parte din aceste clădiri (ale
Rrîncovenilor) orientîndu-ne după stil, epocă şi tradiţia ·locală.

In cepem cu casele de pe str. C. Brincoveanu n umere le 5 1 şi 46, ade
Yărate palate. cu frumoase pridvoare, indeosebi casa de la numărul 46
care în registrele de dajde apare sub denumirea de "Haus der Wojewo
den'" � Casa voievodului, "Haus der fursten" - casa cond u că to rulu i, iar
tradiţia ·orală o denumeşte şi azi, "Prinzhaus" - casa prinţilor fiind, pro
babil, locuită de prinţii Emanuel şi Grigore Brîncoveanu care, se pare, îi
a duc modificări in 1 800, cînd au construit şi poarta în formă de arc de
t ri umf a palatului de l a Sîmbăta de S us90 .
Clădirea constituie una dintre creaţiile reprezentative ale m�terilor
constructori ai vremii la Braşov. Loggia de pe f a tada principală, în prezent
denatu rată, adilugată, co ns t itu i e nota caracteristică a construcţiei. Faţ.ă de
clădirile mai vechi de caracter feudal, aceasta este o construcţie de con
cepţie mai nouă. î n planul şi structura căreia, se îmbină trăsături proprii
ale arhitecturii locui nţelor autohtone. cu elemente de ordin decorativ,
87 In prezent clădirea aparţine de I . C .R.A.L. Hr�ov ; informaţie primită de la
familia Huluban, mre locuieşte aici de peste 50 de ani; Gustav Treiber, Das Biirger
haus, în Das Burzenland, voi. I I I , Braşov, 1'928, p. 206-207, fig. 2417, 248.

66 N . Iorga, Braşovul şi românii, p. 234, 239; A. A. Mureşianu, Contribuţii la
istoria vechii famiLii braşovene a Niculaeştilor, în ·Ţara Bîrsei, 1931 ; Gustav Treiber,
I:audenkmaler des alten Kronstadt, Das Haus der Woiewoden, în Jarbuch 1 966
Sieb<'nburgisch-sc'ichsischer Hauskalender, Munchen, 1966, p. 95-96.
89 A. A. Mureşianu, Morminte domneşti şi boiereşti . ., in 'Ţ ara Bîrsei, II I ,
.

1031, p. 503-504.

90 Şerban Seno, Noi piese din Lapidarul

op. cit., p. 95-96 .

. • .

, op. cU., p. 28; Gustav Treiber,
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mtroduse d e m eşteri i acelei perioade sub influenţa arhitecturii vechi bal
canice şi brîncoveneşti.
Clădirea de plan dreptunghiular, cu trei nivele, este tratată diferit.
La subsol, pivniţele i mense, unde odinioară se intra cu carele încărcate
cu buţi de vin, mai păstrează boltile cili ndrice cu penetraţi i . La fel, la
unele camere de Ia parter mai întîlnim tavane boltite deoarece locatarii
de aici nu au permis să se facă transformări, cum s-a întîmplat cu came
rele de la etaj unde bolţile au fost înlocuite cu planşee din lemn tencuite.
Accesul în clădire, se face atît pe faţada centrală cît şi pe cea secundară.
După informaţiile prim ite de la familiile Orfanu şi Bîrsanu care
locuiesc aici de peste

30 de ani, aflînd şi ei de la alţi locatari mai vechi,

se ştie că această casă a aparţinut Brîncovenilor.

La nr. 32 tot pe această stradă, se află o interesantă clădire î n stil
baroc, amintită şi de C. Herman în cronica sa91. Faţada principală este
prevăzută cu ancadramente profilate în tencuială la ferestre. iar acope
rişul în două ape şi pinioaneole cu vîrf teşit, are o frumoasă proporţie faţă
de parter. O cornişe cu copertină de ţiglă desparte parterul de pinioane,
atît pe faţada principală cît ş i pe cea posterioară. La partea superioară se
găsesc trei nişe asemenea unor ocniţe.
Parterul, are planşee din lemn tencuite, planşee cu grinzi aparente � i
o boltă în cruce (voute d ' arte). P e grinda d i n încăperea posterioară, s i n t
incizaţi anii : 1 7 6 9 şi 1 7 7 0 . Tavanele s î n t împodobite cu ştucaturi cu scene
b i b lice.
Tot d i n secolul al XVIII -lea, după steguleţul de pe acoperiş ( 1 7 93),
este casa de la nr. 12, opera unui meşter braşovean. După tradiţie. a apar
ţinut unui negustor grec stabi l i t la Braşov. care apoi a vîndut-o.

Clădirea are două nivele, pe un plan dreptunghiular. Ş i aici, accesul
pe faţada laterală spre curte, printr-un pridvor cu stîlpi

în clăd i re se face

n eoclasici. I n interior tavane.le sînt ornate cu ştucaturi. Ancadramentele
neoclasice ale ferestrelor chiar şi spre curte sînt lu crate î n piatră. Cor
l" i şa de deasupra parterului are o mică copert ină, i ar deasu pra acoperi
şu l u i în două ape are pinioane cu vîrf teşit. A coperişul, a păstrat forma
originală cu şarpantă din lemn acarisat cu învelitoare din ţiglă solzi.
Î n curte se păstrează un pavilion de vară (chioşc), mărturie elocventă

3 i n fluenţei orientale şi brîncoveneşti ce oferă farmecul autenticităţii .

Tavanul pavilionului este ornat c u motive de ştucatură asemenea
celor din interiorul clădiri i , iar pereţi i , păstrează încă nişe i n ziduri .
I n che iem ş i rul caselor de pe această stradă. cu cea de la nr. 1 0 . con
stru i t ă tot în secolul al XVIII-lea, pe trei nivele şi pe un plan în formă
de T. accesibilă printr-un pasaj lateral, ce conduce spre curte. Este con
s�ruită pe o fundaţie din piatră. cu zidărie portantă alternată cu cărăm idă
şi cu un subsol acoperit cu bolţi ci l i ndrice de cărăm idă. Parterul în asize,
are arcul in plin centru al intrări i , subl i ni at de profile neoolasice cu em
blemă decorativă la cheie. N i velele superioare sînt acoperite cu planşee
d i n lemn tencuite, iar gangul este asfaltat �i acoperit cu o boltă cili ndriC'ă.
cu penetraţi i .
Faţada prezintă cele trei nivele tratate diferit ş i are c a elemente deco
rr:t ive g h i r·lande ş i elemente neoclasice la anoadramentele ferestrelor.

So-

91 G. Herman, op. cit., p . 130 ; Ştefan Petraru, Constantin Catrina, Braşovul
11umorial, Braşov, 1976, p. 30.
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el ul este simplu, sobru . Pe arcada porţii apare anul 1 798 şi emblema pro
babil al unui membru al companiei greceşti cu care domnitorul C. Brîn
coveanu aYea multiple relaţii.
Acoperişul corpului principal, este în două ape cu dublă pantă ş i cu
pinion teşit şi cu lucarne. Streaşina este profilată numai la faţada princi
pală. Spre curte, streaşina evazată protejează parapetul balconului execu
tat din scinduri frumos traforate. După informaţiile primite de la locatara
Cristea. aici a locuit sora domnitorului C. Brincoveanu.
Trecînd în cartierul Braşov Vechi , H eidn ischer Mayerhoff (Maierul),
în ::Vii ttlere Gase - str. De Mijloc. unde domnitorul Constantin Brinco
veanu cumpărase case de la vameşul Nica Hogea, ne-am oprit la casele
de la nr. 46-52, cu grădinile întinse unde în prezent se af.lă clubul
D inamo. Acest teren, a aparţinut
pă informaţiile primite de la Nistor
Maria in vîrstă de 72 de ani, născ
pe această stradă unde locuieşte şi
in prezent, unui proprietar Ganze care-I cumpărase de la un mare ne��us
tor. După cele spuse de Nistor Maria, care aflase şi ea de la bunici şi stră
bu nici. casele au aparţinut cîndva unui domnitor.
Din acest grup de case de pe această stradă, caracteristice sec. XVII
XVI I I . cele care păstrează cel mai bine forma iniţială cu toate modificările
intc:rvenite pe parcurs, sînt cele de la numerele 46-48 cu pivniţe mari ce
comunicau între ele.
Casa de la nr. 46 păstrează un original pridvor deschis prin care se
fe; ce accesul la camerele de la parter.

�

Stîlpii ce susţin arcadele/ ·cu capitele sculptate şi balustrada dau aces
tui pridvor pitoresc şi valoare artistică .
In vestibul (prima cameră) se mai păstrează tradiţionala vatră cu foc
deschis specifică caselor din Ţara Bîrsei din această perioadă. In camera
a·l ăturată. cu tavanul acoperit cu planşee din lemn cu grinzi aparente, pe
ur.. :.t d i n grinzi este o inscripţie chirilică JO NIC - probabi l Ioan Pater,
înubi \at, . tată l lui Nico lae Pater, sprijinitor al ortodoxiei, i ar dede.;ubt
Re!<: F R B A D � i anul 1 6 8 1. La subsol tot pe o grindă apare o inscriptie
în li mba germană şi anul 1 8 2492_
Dacă în s ecol e le XVI I-XVIII, i n f l uenţa stilului brinco\·enesc se im
pun ea î n a r h i t e c tu r a Braşovului, in f lue n ţ a de p e s te Carpaţi, conti nuci �i
îr-:. eoccolele u rm ă t o are , exemplu : pe una din căil e de păt run de re î n oraş
(pe str. Lungă nr. 5), fostul han "La Cerbul de Aur", se pi1strea;�ă şi astăzi
în bune c o n d i ţ i u n i clădirea cu volumele vitrate ale celor două eta j e , fos
tck prispe î n chi se cu geamlîc, ale c l ădirii de aici .
Clii.direa prezin t ă un element de evident i n teres arh i tecto n i c. fiind o
cnm; t r uc ţi c reprezentativă pentru tipul de casă cu geamlîc. vădind put e r 
n i ct: i n f l u en ţ e orientale. t i p foarte răspîndit la sfîrşitul s e co l u lui al X V I I I
ku :;; i înrcputul secolului al XIX-lea î n oraşele din Tara Românească. în
z o r, a Cîmpulung şi Piteşti . Probabil. prin această
fi.lieră a ajuns acest
sistem de construcţie şi la Braşov deoarece şi clădirea alăturată de pe
,

'

str. Lu n gă nr. 1 . fostul han "La Vulturul de Aur", prezintă geamlîc. de z 
voltată însă pe trei laturi . Ambele au multă asemănare cu clădirea fostu
lui han Gabroveni din P iteşti . Ele merită să fie conservate şi puse î n
v � l l oare prin restituirea funcţiei lor iniţiale.
Cele două clădiri au un specific urban care pri n dezvoltarea planului
92

l'. Binder. op. cit., p. 349.
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în jurul unei curţi interioare se îndepărtează de tipul derivat din tradi
tionala casă ţărănească93.
Tot pe strada Lungă - Civitas Vetus - Suburbia cu drumuri rele
- arteră de penetraţie dinspre Ţara Românească şi în Şchei, întîlnim ca<>e
de tip balcanic, cu balcoane octogonale închise, suspendate pe faţada
principală, identice unor case din Bucureşti, reprezentate pe desenele lui
Lancekot şi Doussant, de la începutul secolului al XIX-lea94•
O scurtă trecere în revistă a acestor clădiri, aflate în afara zonei de
demolări, analizate ca un tot unitar, precum şi o descriere amănunţită a
unor detalii pe care le găsim cu unele diferenţe de tratare la toate, a fost
necesară pentru a căpăta indicii care să ne ajute ·la determinarea lor apro
ximativă. Au rămas suficiente vestigii din această perioadă, neînvinse de
intemperii, care să traverseze secole de istolie. Studiul, surprinde, prin
descrierile făcute şi valenţele specifice acestei arte originale, raportul exis
tent între arhitectura brîncovenească şi între înrîurile orientale, suprapuse
fondului existent de aici.
Care este concluzia pe care studiul acestor clădiri o impune, şi care
ni <;e pare, ar merita să fie remarcată, este aceea că ele fac o evidentă
legiltură în primul rînd cu construcţiile din Ţara Românească, ideea exis
tenţei unei influenţe reciproce în toată această perioadă, influenţă pe care
a exercitat-o etapa deplinei maturităţi a artei brîncoveneşti, a rezistenţei
stilului brîncovenesc 'şi post brîncovenesc, cu larg ecou în timp.·
Cercetătorului de azi al realităţilor de la Braşov, îi i ncumbă o sarcină
şi !lU una din cele mai puţin importante, aceea de a răspunde la întreba
rea, cine sînt cei care au ridicat casele enumerate aici. Stadiul actual a l
cerce tări l o r . cu toată bogăţia informaţiilor. nu ne-a oferit pînă în prezent
n i c i o menţiune certă. O serie de documente însă. precum şi situaţia exis
tentă în cadrul altor construcţii ridicate în·:timpul Cantacuzinilor şi Brî n
coYenilor in alte localităţi, ne oferă analogi i preţioase. Avem şi şansa de
;:� avea citeva documente, privind schimbul de meşteri din Ţara Româ
; , t: ască la Braşov şi invers.
Aceste clădiri pe lîngă imaginea cu p ri n ză to are a valorii arh itecton ice.
;:; t răsăturilor s tilistice definitorii. au şi o semnificaţie istorică, un caracter
documentar informativ. pornind de la fondul nostru istoric. de la co ndiţiile
U<H' le-a generat. pentru înţelegerea epocii lui Br î n c o v e an u .
Studiul de faţă, nu este numai memoria unui om, a unei personali
Uq i sau a unei aproape jumătate de secol de culti.1ră şi civq i zaţie. ci a unei
penoade de maxii:nă înflorire culturală, care ani�ă viaţa spirituală, îndeo
sebi a rom ân i lo r din Schei. cu un cuvînt. a unei epo c i . prospere braşovene,
m.;rturie elocventă a ceea ce a însemnat personalitatea domnitorului Brîn
coveanu pentru întregul Braşov.
Studiul, se dovedeşte astfel, un punct de plecare, motivul necesar
j)E'ntru o lucrare mai extinsă.
·

•

·

Cu această ocazie, aducem mulţumirile n oa s tr e tov. Rista Gabrie la, care a executat
ili.1straţiile foto de la această lucrare.

93 Minerva Nistor, Con t ri buţ ii la cercetarea hanurilor . . . , op. cit .. p. 80-89;
Corina Nicolescu, Case, conace şi palate vechi 1·omânţ!şti, Bucureşti, 1979, fig. 99, l'JO.
94 Radu Creţeanu, Date privind monumentele vechi din Piteşti şi punerea lor
în ·valoare în cadrul s ecţiun ii de sistematizare a oraşului, în Buletinul monumentelor
istorice, XXXIX, nr. 5, 1970, p. 65; Minerva Nistor, Contribuţii la cercetarea hanu
rilor din Ţara Bîrsei, în Cumidava, VII, Braşov, 197�, p. 89.
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DIE BEZIEHUNGEN DES FURSTEN CONSTA�TI!\ BRIXCOVEAl\"U
UND SEINER FAMILIE ZU BRAŞOV (KRONSTADT)
(ZUSAMMENF ASSUNG)

Als ein Mann von humanistischer Bildung und Fărderer e : ne r g u :J. sti
gen geistigen Atmosphare, du rch sein Bestreben Anschlufi an einen Kul
turkreis zu f i nd en , der das Gebiet der Walachei liberschritt, war Furst
Constantin Brîncoveanu (1 688-1 7 1 4) bem u h t . Beziehungen zu der bedcu
tend en mi ttelalterlichen Stadt Kronstadt aufzunehmen.
Vo rl i egen d e Arbeit . macht auf zwei Ziele Yon Brîn cove anus Po l i t i ' .::
Kronstadt gegenliber a ufmerksam . Enstens einmal wollte er durch ein2
;\ nn aher un g an den Wiener Hof die Integrităt der orthodoxen rumăni
schen Kirche gegen den Vorstofi der katholischen Kirche s chlitze n . und
zweitens wollte er sich fUr die Even t uali t ăt einer turkischen Gefai1r e i n 2
Zufluchtsstătte sichern.
Als Freund der H absburg ermonarchie und angesichts der d ip l om a t i -
sc:hen Di en s te , die er ihr leistete, wurden Brîncoveanu und seinem gri::i f iten
�ohn am 30. Januar 1 695 seitens de s Kaisers Leopold der Titei eines Prin
zen m it d em Z us a tz , . I l l u stri ssimus" verliehen, den er erblich auf seine
Nachkommen ube r t ragen durfte . Im .J a hre 1 70 1 erwarb er auch das Asyl
recht in Si ebenburgen fiir sich und seine Familie fii r d en Fa l i , dai) er
i n f ; lge der turk isehen P o l i t ik nicht mehr auf dem Thron der Wala chei v:· r
bleiben k on n te . Er so l l t e sich dieses Privilegiums allerdings nicht erfreue n ,
denn 1 7 1 4 wurde er ube rr as chend von den Turken ausgehoben und nac!1
Konstantinopel gebracht und dort zusammen mit seinen vier Si::ih ncm
enthauptet.
Um die K rons tădter Sachsen, vor allem d e n rvragi str a t , fUr s ei ne Plăn2
zu gewinnen, gewăhrte er ihnen Reihe von Gel danleihen und H a ndel spri 
vil eg i e n fUr die Walachei . In einem solchen Schuldschein bezeichnen d i e
Kronstădter den Flirsten . .gra ti o s us nostros domi n us e t magnus pa trontL-:; " ,
wăhrend er selbst de n S tad tri c hter " a ls unseren guten Freund und Nach
ba r n " anspricht.
Kronstadt fand in dieser Zeit in Brin(:oveanu einen m oral isch en und
m a t eri ell en Fărderer, es ko.m infolge der habsburgischen Besatzung und
der Konkurrenz der Wiener Erzeugnisse zwischen ihnen zu einer guten
Zusammenarbeit. Von Kronstadt bestellte B rin covean u verschiedene
Handwerksmeister : Ma urer , Tischler. vor allem Gold sch miede .
Von namhaften săchsischen Kronstădter Goldschmieden stamm2n
zahlreiche Erzeugnisse im sogenannten Brincoveanu-Sti l : Pokale, K a nnen ,
Kelche, Becher, Leuchter ,die heute in verschiedenen Sammlungen un:'iC
res Lan des und anderer Lănder aufbewah rt werden . \Vir erwăhnen davan
bl ofi ei nige , wie zum Beispi el eine von G eorg May Il., dem bevorzu gten
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Goldschmied Brîncoveanus, · gearbeitete Kanne im Museum fUr bildende
Kunste Clunv in Paris, zwei Leuchter in dem Nationalmuseum von Buda
pest. ein Bucheinband (1697) im Kloster Patmos in Griechenland.
Im Stil und in der Arbeitstochnik der Kronstădter Goldschmiede, ins
besondere bei G. May II, ist der Einflul3 d er G old.schmi ed ekuns t Sudost
d eutsch lan ds , der Schulen von Nurnberg und Augsburg, sowie \·on Nord
italien festzustellen. Man kann ferne r ve rfolgen , wie sie sich bemuhten
die Formen der siebenburgischen Renaissance u nd des Barocks mit j enen
der byzantinischen Kunst, die sie mittels der rumănischen Kunst kennen
lernten, zu Yerbinden. Die Zeit Brîncoveanus stellt eine Bli.itezei der
rumănischen Kul tur dar und die letzte Blutezeit der Goldschmiedekunst.
Die im B rîncovean u -Sti l hergestellten Goldschmiedearbeiten verwen
den die Treibtechnik und als Zierelemente vor allem Blumenmotive, die
realistisch dargestellt werden, und zwar der Heleantus, stilisierte und
spiralfărmige Frisen und Akantusblăttern, geăffnete und g edreh te Medail
l cms. dann die auch in der Volkskunst anzutreffende aufgebl u hte Tulpe
u.a. Diese Dekorationselemente kehren auch in den ubrigen Kunstgattun
gen (Wandmalerei. Skulptur, Stickerei, Holz, Keramik, Kacheln, Archi
tektur, Grabsteine) wieder. Es ist ein uberladener Sti l, bei dem alle
Elemente in eine Spiral- oder Schraubenform eingeordnet sind .
Bei den Bestellu_ngen BrincO\'eanus gab er a n , w i e die Arbeiten aus
gefiihrt werden sollten, sie m ufiten seinem Geschmack folgen und der
rumănischen Kunst sich anpassen . lVIan spricht darum von der Blinco
Yeanu-Kunst.
In sei nem Bestreben wenigstens einen Teil seiner mărchenhaften
Schătze in Sicherheit zu bringen (die Turken nannten ihn Alzin Bei, d.h.
,.Geldprinz") und eine Zufluchtsstătte zu haben, kaufte Brincoveanu in
Kronstadt und Umgebung Guter und Hăuser. Den Hăusern ftigte er einige
Elemente der BrîncoYeanu-Architektur, wie zum Beispiel die von der
Spătrena issance beeinflul)te Loggia. barocke Dekorationsformen mit orien
t alischen !IIerkmalen hinzu. Auf diese Art trifft man diesen pi toresken
Brîn coyeanu-Sti l - sei ne wichtigsten Reprăsentanten sind die Palăste
von Mogoşoaia und Potlogi - auch bei einigen siebenburgischen Bauten
an.
BrincoYeanu gehărt zu j enen 1\'l ănnern. die zwar als Mensch bezwun
gen wurden, die aher in ihrem \Verk weiterleben.
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Fig. 1

-

Consta ntin B r i n c-ovea n u . ,

d o 1 1 1 n u l Ţ[t r i i Romcl n esti ( l fifHl- 1 7 1 4 )

Fig.

2

-

Braşov u l . g r a v u ră de

l <t cobus Ba rrewi j n , :\nvers. 1 6 B B .
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Domnitorul C. Brîncoveanu cu cei patru fii şi doamna Maria cu cele şapte
fiice. Tablou votiv - mănăstirea Hu rez.
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11388. Sc r i so a r ea principelui Transil
va n iei , Mihai A.paffi, adresată magis tratului Br:tsovu
lui, prin care ii cere informaţii despre C. Brincoveanu
" d espre acţiunile şi in t e n ţ iile sale".
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Fig. 5 - 24 octombrie 1698, C. Brincoveanu mulţumeş
te j udelui Braşovului, Johann Mankesc:h, p e ntr u păs
trilvii trimişi, bucurîndu-ne că "ne-am apropiat cu
vecinătate".
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28 martie 1 698. Hrisov dat de C. Brincoveanu, prin care sint
scutiţi neg.ustorii braşoveni de birul judecătoresc, schimbul banilor, d e
fum, cotărie, har�iu. c a i domneşti şi împă răteşti şi d e orice. alte· -dări.

Fig. 6

28 noiembrie 1695. Hrisov dat de C.
Brincoveanu prin care scuteşte braşovenii de va
ma pentru vinurile din viile bisericii sf. Nicolae
din Piteşti şi dealul Topolovenilor.

Fig. 7
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Fig. 8

NlSTOR

- 5 ianuarie 170 1 .
Hrisov dat d e C . B rînco
veanu prin care scuteşte
negustorii bmşoven i care
fac negoţ prin diferite
Jraşe ale ţării de toate
dările.

-··

•o

,.

�

1
"!

o

Fig. 9

- 26 februarie. C
'3rincoveanu mulţumeşte
judelui Braşovului. An·
dreas Rether pentru plo
-:on şi promite că pe cit
îi va sta în pulin1 ă ..va
uşura pe şcheii braşoveni care se hrănesc în
ţară".
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Fig. 10
23 ianuarie
1705. C. Brîncoveanu a
nunţă că braşovenii a
flaţi în ţară vor plăti
taxe mai mici pe vite
decît pămîntenii.

.·

·
·
,

Fig.
1 707.

11

30

ianuarie

C. Brîncoveanu a

nunţă pe braşoveni că a
poruncit să nu m a i fie
luate taxe pe vite celor
ce vin să cumpere vinuri şi alte bucate.

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

MINI!:'RV>'I: NISTOR

1 28

Fig. 12 - 2 1 septembrie 1 7 0 7 .
C:
Br.încoveanu
anunţă că

marfa braşoveană nu are voi�
a o vinde prin tîrguri sau s-o
aducă de la Braşov alţi n"'gustori decit br.aşoveni i .

�1

:".:

1
"

Fig. 13
22 septembrie 1707
C. Brincoveanu anunţă Sfatui
Braşovului despre uşurerea dă
rilor braşovenUor, stab iliţi in
Tara Românească.
-
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Fig. 14
8 ianuarie 1713, Tîr
govişte. Hrisov dat de C. Brin
coveanu, prin care dă privile
gii bmşovenilor, să ţină oi cite
vor vrea, scutindu-i de multe
dări obişnuite in ţară.
-

Fig. 15
1 6 septembrie 170 1 . Diplo
ma dată de împăratul Leopold I, în
care sint cuprinse privilegiile obştii
din B9lgareşeg (românilor şi grecilor
din Şchei), să-şi aducă vinurile de
la viile din Ţara Românească, să-şi
facă case cum vor vrea, să ţină bobe
în cetate etc .
-

.9

-

Cumidava
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Fie. 16

-

20

NI

mai

�·roR

1706,

A ndre;.ts He
ther j udele Hra�ov u l •li
împreună
cu
întregul
Magistrat. dă atestare d
a imprumutat de 1-a C:

Bucureşti .

Brîncoveanu :1.000 t;,lcri

Pun

30 mai 17�9.
C. Brincoveanu ce re JU
delui să-i restituie cei
3.000 taleri împrumutaţi.
De nu le va fi la inde
�ină, să facă alt aşeză
mint".

Fig. 17

-
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,������
r�·.�i .- '?'(...a.; r;u; Pu� tl

"�'�'�T!!m�•ti�ţ\1

18
14
octombrie
1697. C. Brîncoveanu mulţ u

Fig.

•• • •

:

•

.... .. �.t..

(
�

....�r

.,.·

meşte judelui Johann Man

kesch,
pentru
"ploconul"
trimis. Anunţă că i-3 înnoit
cartea de oierit.

", ... l t

Fig. 19 - 1 7 0 1 . C . Brîncoveanu
face diferite danii bisericii

din Şcheii Braşovului. .
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Fig. 20 - 5 iulie 1701. C. Brîncoveanu

îmbărbătează pe şcheieni să ră
mînă în credinţa lor cea veche.

Fig. 21
27 martie 1 70 1 . C.
Brîncoveanu scrie lui Andr�as
Rether despre trimiterea lui
David Corbea, ceauşu1 spătii.-

resc.

http://cimec.ro - http://istoriebv.ro
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Fie. 22 - 1701. Scrisoarea lui
David Corbea, prin oare sfătu
ieşte şcheienii care merg la soborul de la Bălgrad.

' .�
-

}t'

.

·1 .

, .i. -

.....

tt "

Fig. 23 - 170 1 . Tălmăcirea sc risorii
trimise guvernatorului Transilvaniei
de către românii şi grecii din Şchei,
la sfatul l ui David Corbea, în care
se arată că nu vor să se unească cu
altă biserică.
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Fig. 24 - 10 aprilie 1 698. Co
manda făcută de C. Brînco
veanu lui I•rimia Pecetariul din

Braşov, pentru pecetea de inel.

1

Fig. 25 - 25 decembrie 1697 .
C. Brîncoveanu
cere j udelui

Mankesch să urgenteze trimi
terea postavului, sforii şi cositoarelor comandate.
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Fir. 26 - 15 m a i 1 6!!6. Barbara
Kendorf cere j udelui Mankesch să
aprt;be exportarea de vase vech i
de cu pr u in Ţara Rolmîneascii
pentru a fi preluc rate.

Fig. 27 - 22 ianuarie 1 698. C.
Hri ncoveanu confirmă j udelui
:'-.Ia n kesch prim irea scrisorii în
ca re este anunţat despre ter
mimi narea pos1avului şi sforii
coma ndate. protestind asu pra
preţului m a re a t ips i i lor de co
s:�or in comparaţie cu cele de
Danzig.
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Fir. 28 - 1 iulie 1709. C.
Brincoveanu
cere
judelui
Bartolomeus Seuler să ur
genteze terminarea sfeşni
celor şi sulinarelor coman
date şi să poruncească c�Iti
tarului Johann Tho!T'a să
iasă din casele sale.

Fig. 29 - 10 a:;gust 1 709. Spă
tarul Toma Cantacuzino cece
judelui meşteri zidari să-i spo
iască casele din Bucureşti şi
"un ştucator care mai lnl:rase
l a el•.
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Fie. 30 - 15 martie 1 709. C.
Brîncoveanu cere judelui B.
Seuler trimiterea caretei şi
mulţumeşte pentru cinstea cu
care au fost primiţi boierii tri
mişi Ia nunta lui I ordache
Beizadea (Cantacuzino) aflat
în pribegie Ia Braşov.

Fig. 31 - 30 aprilie 1700. Frag

ment din actul de cumpărur e
a unei case în Şchei de !;.�
Francisc Bialiş de către C.
Brincoveanu prin omul său din
Braşov, Nicolae Pater de Tirnovo.
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Fig. 32

1 1 i unie 1700, C.
Hri ncoveanu confirmă ma
gistratului Braşovului că a
cum părat
case în Şchei.i
Braşovului.

·· ·j. .

.

f'i g . 33

1 2 aprilie 1 7 0 1 . Sf<t
cetitţii Braşovul u i confir
m it lui C. Brîncove a n ' l dreptul
d e s t ă p înire asupra caselor d i n
Şchei. cumpărate de l a Fr. D i -

tul

aE ş .
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Fig. 35 - 18 octombrie
1 700. C. Brîncoveanu anun
ţă
pe
j udele
Georgius
J eckel despre trimiterea lui

P a n ă Postelnicul şi Teodor
Corbea pentru a d uce tra
trative în problema caselor.

Fig. 36 - 28 decembrie
1 702. C. Brîncoveanu cere
j udelui A ndreas Rether ca

actul de
întărire
pentru
stăpînirea caselor cumpă
rate de la jupin .. Franţes
cu", scrisă in iţial româneş
te să se întocmească şi latineşte "precwn scrie
izvod ul".
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Fie. 37
2 1 julie 1707. C.
Brîncoveanu anuţă j udele
Braşovului despre trimite
rea aurului pentru poleirea
obiectelor comandate ar
gintarului braşovean Georg
May II şi despre paza caselor sale din Schei.
-

38

1 9 octombrie
Brîncoveanu anun
ţă judele Braşovului despre
trimiterea unei cantităţi
mari de vin de Piteşti în
pivniţele caselor sale din
Sehei.

Fig.

1 708. C.

.... .......

/IJ1�7·0''�î
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Fig. 39 - 25 iunie 1708,
C. Brîncoveanu scrie ju
delui G. Jeckel despre
cei doi iobagi de la
Sîmbăta designaţi sa-1
păzească casele din Bra
şovul Vechi, cumpl1rate
de la Nica Hogea, va
meşul ora1ului (Nicolae
Pater), pe care şi el le
cumpărase de la un sas
Hayde.

.
...

Fig. 40 - 3
ianuarie
1708. C. Brîncoveanu a
sfatul
cetăţii
nunţă
Braşovului despre ne
plăcerile ce le are pen
tru casele din Braşovul
Vechi cu Dietherich (un
oiescendent al lui Heyde).
care vrea să le răscuinpere.
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F�. 41 - 6 decembrie 1 708.

C. Brîncoveanu reproşează
sfatului cetăţii Braşovului
pentru neplăcerile ce le are
pentru casele din Braşovul
Vechi şi precizează că le-a
cumpărat ,,ca să fie pentru
odihna oamenilor noştri ce
trimitem cu trebi acolo".

,'.' .

. \l.

Fig. 42 - 14 martie 1709.

Spătarul Toma Cantacuzino
anunţă sfatul oraşului Bra
şov despre aprobarea dom
nitorului de a se face
schimbul caselor din Bra
şovul Vechi cu altele în
oraş cumpărate d e Dieterich
de
la
cuţitarul
Johan
Thoma.

' .
";

�

.

J •••
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Fig. 43 - Fragment din pro
tocolul magistratului pe anul
1709 privin d schimbul caselor
lui C. Brîncoveanu din Bra
şovul Vechi cu ale lui I ohann
Thoma, prin intermediul ! n i
Toma Cantacuzino ş i al l u i
Nicolae Pater.
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:ne. 44 - 22 martie 1708. C.
Brincoveanu către j udele Geor
cius Jeckel despre casele din

Braşov ce

vărul

i-au

s.ău

rămas

lstrate.

de la

Fig. 45

18 iunie 1708. C.
Brîncoveanu anunţă pe G.
Jeckel despre cumpărarea satului Poiana Mărului.

10

-

-

Cumidava
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Fig. 4 9
1 8 m a i 1 7.3 0
\fanolache Lambrina, s . ţul
domniţei
n · ·. , ,, � Cl
Brîncoveanu, cere j u d l'
lui oraşului eliberarea
administratorului
casei
sale din Şchei.
-

"1
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Fig. 50 - Braşov, - Piaţa
Prundului cu "Valea Prun
dului" şi complexul de clă
diri din jur, unde domnitorul C. Brincoveanu
cumpărase casa.

Fig. 51 - 11 septembrie 1 730.
Carte de danie dată bisericii Sf.
Nicolae de către domniţa ,\ncuţa
Brincoveanu (Ruset).
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Fig. 52

l'iiL 53

Fig . 5 4

-

--

-

Braşov - Piaţa Prundului.

Clădi rea din Piaţa Unirii nr. 30 (sec. XVI I )

Inscripţia d i n 1 699 înscrisă pe u n a d i n grinzile
clădirii din Piaţa Unirii nr. 30.
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Fig. 55 · .- Eleme:1t: U "
deccr pe tavanul c , ,, >ii
din Piaţa Unir·i i IF. jJ
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Fig. 57 - A n�CJrl rame:J.t de :1'ie I a clădirea d i n Piaţa Unirii nr. 1

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

NJSTOR

lll3

BftJJIJCOVEANU' ŞI BRAŞOVUL

- L . ::: r -

-·, :�, .

i

·r:-·:1

d \ n P i aţa l' n i r i i n r. :2 (sec. XVIII

: :. c i n�a biseric-ii Sf. �• i c u l a :- ) .

Fie. 59

-

:.l i n

Decoraţii în ştuc pe tavanul clădirii

s:rlld'>

Cu::.u::�a din Paris nr. 5

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

60

Clădirea

din

strada

Com u n a

nr . .J-5 (sec. XVIII)

Fig. 61

-

di:1 P:1:· i s

Decoraţii în ştuc pe tavanu� c:i. d i :·i:

din strada Comuna d i n

Paris n r. 5
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Fig. 62

-

Cliidirea in s t i l baroc r;rovincial.

sec.

XV I I I ,

din strada Comuna d i n Pa1·is. n r . 1 5

Fig. 63

-

Pridvorul c u coloane d e z i d c u

a -c e

[ n acoladă

a r.lădirii din st:-�1 da Comuna d in Pa:·is nr. 1 5
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Fii:. 64

-

StracU, veche> d i !1 Sd1ei

Fig. 65 - Pt c""t.c, r' :'i cl i - i i de pc Tocile nr. 2 . in formă arcuită,
ornaU1 ro.dic.. L c ': ;.::vperi� :re!eL ( i unal de şi n ::l:·ilă (demolată în anul 1953).
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Fig. 61

Fig. 67

-

-

tli7

Clădirea

Inscripţia din

in stil barcx·.

sec.

XVI I I . de Pe

Tocile

nr.

2

1 77 3 pe una din grinzile cL\dirii de Pe Tocile
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Fig. 68

Fig. 69

-

-

Cliidirea d i n strada C. Brîncoveanu nr. 5i (sec. XVI I I )

Clăd irea d i n strada C . Brîncoveanu nr. 46 "Haus d e r Wojewoden"
- Casa voievodului sau "Prinzhaus" - Casa prinţilor

http://cimec.ro - http://istoriebv.ro
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l''ig. 70

Fig. 71

-

-

Clădirea din str. C. Brincoveanu nr.

45

(sec. XVIII) -

Emblema Companiei greceşti cu i nscripţia 1798 de pe arcada porţii
clădirii din strada C. Brîncoveanu nr. 10.
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Fie. 72

-

Clădirea in stil baroc, sec. XVI I I . de

pe

s tra d a

C.

B rincoveanu nr. 32

'.:· ···

Fig. 73

-

Inscripţiile din 1 76B şi 1770 din clădirea de pe strada C. Brîncoveanu

nr. 32
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Fig. 74

-

Planşeele d i n lemn

tencuit, decorate

cu ştucaturi,

cu scene biblice din clădirea
de pe strada C. Brîncoveanu

nr. 32

11

-

Cumidava
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FI&'. 75 - Planşeele din lemn tencuit decorate cu ştucatură,
cu scene biblice din clădirea de pe strada C. Brincoveanu nr. 32.
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Fig. 76
Clădirea (s � c. X V I I I ) din strada C. Brincoveanu nr. 1 2 cu acoperişul
original şi şarpanta din lemn acarisat cu învelitoare din ţiglă schei .
-

Fig. 77

-

Pridvorul cu stilpi neoc la sici a clădirii din strada C. Brincoveanu nr. 12

u•
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Fig. 78

-

Din podoabele tavanelor (decoraţii în ştuc), a clădirii
din strada C. Brîncoveanu nr. 12
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J'ig. 79

-

Braşovul Vechi (M<Jyernoff), strad<J de Mijloc,

t: n d e dom n i torul C . Brincovea .-1 u c umpi"trase case (st,lmp[t )

Fig. 8 0

-

Pridvorul clădirii d i n strada d e M ijloc n r . 4 6 (1681 )
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Fig. 81

-

Inscripţiile din 1 68 1 şi 1 824, înscrise pe grinzile
clădirii de pe strada de Mijloc nr. 46

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

Fig. 82

Candelă în st il brincovenesc executată pentru doamna Maria
în 1 69 1 de Georg May I l , a rg i n taru l preferat
al domitorului C. Brincoveanu (Muzeul cetătii Bran).

-
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Fig. 83 - Detaliu de pe candelă
cu inscripţia de danie

B·t
Prinţul Emc:nuel
(Manolache) Brincoveanu, cti
tor al bisericii Sf. Trei:1�e din
Braşov (originalul la parohia
bisericii Sf. Treime)
Fig.

-
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Fig. �5

-

Pri n t u l G :·i gore B:·î n c o v e CJ n u , ll i t i

:-:1:.! 1 : ! e s--ew l e n t a� d o :n:1 i t:..>rului C . Brî n c ::JVca
nu. cel c J r e dDnase biseri c i i
făgări.ş en e :

Sus

PoianJ

sf. Tre i m e m:.Jşi i l e

Mărului

(ori g i n al u l l a pa:" o h i a

şi

Sîmbăta d e

biser i c : i Sf. Treime).
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Fig. 86 - Pietrele de mormint ornate cu motive vegetale frecvent î n
arta brîncove�l'a�.<:a d e pe mormin tele fam i liei prinţului Emanuel Brîn
covea n u

t

1 8 1 1 . a fiicei Elena

t

1 803 ş i a soţ iei Zoiţa t 1821 .

d i n cimitiru l bisericii Sf. Treime Braşov
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Fig. 87

Fii. 28

-

-

Emblema (vulturul bicefal) de pe p ietrele de mormint
ale familiei prinţului Emanuel Brincoveanu

Piatra de pe mormintul Ruxandrei, fiica domnitorului
Alexandru Şuţu t 1821
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O formă de luptă care ia o deosebită amploare în epoca despre care
vorbim e haiducia. Amplificată de rezistenţa prin fugă a ţăranilor la recru
tare şi de fenomenul tot mai larg al dezertării din armată. haiduc ia devine
o adevărată teroare pentru autorităţi şi stăpîni. creîndu-se o stare generală
de nesiguranţă. Măsurile febrile care se iau pentru prefntî m pinar:.>a for
mării cetelor de haiduci (în limbajul oficial .. tîlhari " . ,.hoţi") reficdă cu
prisosinţă pericolul pe care-I reprezintă activitatea lor pentru cei p•·iyile
giaţi. Confiscarea armelor ţăTărrimii. controlul asupra vînzării armdor şi
prafului de puşcă, supravegherea pădurilor . drumurilor. arestarea celCJr sus
pecţi, adunarea satelor risipite. dărîmarea hanurilor. cîrcium i l or suspecte,
( Ontrolul sever asupra străinilor pentru a îm pi e d i c a pătrun dPn'a u no r i nsti
gatori, sînt doar cîteva elemente d i n acest complex de· măsuri 2 . Dicta
ţine pasul cu autorităţile administratiYe creînd cadrelP l eg i s h ti \·e n2cesare
unei activităţi eficiente de reprimare a m i şcărilor ţărăne�ti . Restabilirea
forurilor de judecată ale stăpînilor de pămînt asupra ţăran i lor. reintrodu
cerea pedepselor corporale în locu l c e lo r băneşti. re:..-: isten\<t înver�unată
impotriva desfiinţării unor anacronisme ale sistemului j u d i c i ar ca pedep
sele cu mutilarea şi tortura sau faţă de extinderea dreptul u i de graUere
a celor condamnaţi la moarte - sînt expresii elocvente ale te n di n ţei de
a păstra neatinse prerogativele aparatului represiv îndreptat împutriva
mişcărilor populare 3.
La aceste măsuri generale se adaugă apoi cele concrete. imediate. luate
în momentele de cumpănă. Astfel, în 1 793-1794, sînt organizate adevărate
campanii pentru stîrpirea haţduciei. In vederea izolăr i i cetelor de haiduci
de susţinătorii lor sînt emise· · circulare care promi-t recompense celor ce-i
vor preda vii sau morţi, tăinuitorilor punîndu-li-se în schimb în vedere
pedepse aspre4.
Măsurile luate s-au dovedit a fi însă ineficiente, acţiunile haiduceşti
continuînd cu şi mai mare putere în diferite părţi ale ţării. Se cunosc date
de pildă despre amploarea deosebită a haiduciei între 1 792-1 795 în Bi
hor 5. Ordonanţa gubernială pe care o publicăm în anexa acestei lucrări
reflectă o stare de fapt asemănătoare in părţile de sud-est ale Transil
vaniei. Este vorba de o ordonanţă tipărită în limba română de guherniul
Transilvaniei în 28 septembrie 1 795 cu numărul 5554 6 în vederea l i c h i d ă rii
2

Istoria României, III, p. 843.

3 P ro tocolu l dietei din 1790-1791, Cluj , 1832, p. 5o09, 622 ; Anexe. p. Ul--1;9;
Proto co l ul dietei din 1792, Cluj, f.a., p. 333, 351, 388 ; Protocol ul dietei din 1 1�J4 - 1 7!J5,
C'luj, f.a. p. 307 : "firea l o cuitorilor acestei ţări necesită p e depse cît mai :1s pre şi
înfricoşătoare p en tru menţinerea linişte! publice" (traducerea noastr ă . N . A.).
4 I . Sabău, Din lupta ţărănimii . . . , p. 230 .

5 Mihail Dan, Petru Bona, Frămîntări ţărăneşti în Bihor Za sfîr.� itvl se c. a l
XVIII Z e a şi începutul sec. al XIX-lea, in Anuarul Institutului de istoric şi arheo
logie Cluj. XV, 1972, p. 443-450.
6 B i b l i oteca Fili;tlei Academiei R.S_ România d i n Cluj -Napoca, Fo n d Un ita
rkni . pachet 14, nr. 883 (1 f., tipărită la Cluj, tipografia lui M a rt i n HochmPister)_
Textul ordonanţl'i este i n e di t . Tipăritura a fost descrisă bibli ogra fic în : A . \'eress,
Ercl!'!ly es magyarorszcigi regi olcih konyvek es nyomtatvcinyok (1544-1803 1, Cluj,
1 9 1 0 . p. 76 ; Idem, Orînduieli româneşti vechi tipărite în Ardeal (1 74-1- I S-l l! ) , în
Revista arhivelor, 1924-1926, 1, p. 354; Bibliografia romcinească veche, I\'. Buc-meşti,
HJ44, p . 1 1 1 , nr. 250; Barbu Theodorescu, Repertoriul cărţii româneşti
vechi
1 508-1830, în Biserica ortodoxă română, LXXVIII, 3-4, 1960, p. 352; Magym·orszag
bibliogrâphicija 1712-1 860, V, Budapesta, 1971.
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"tîlharilor şi hoţilor" care au sporit în munţii şi pădurile din ţinuturile
Braşov, Făgăraş şi Trei Scaune fără a putea fi prinşi "măcar că de mai
multe ori şi încă cu o mare laolaltă adunare de oameni s-au cercat după
dînşii". Aceste adevărat� expediţii - ne spune mai departe ordonanţa nu au avut succes pentru că locuitorii "nu numai una înţeleg cu tîlharii.
d încă îi şi ascund" sau . avînd mare frică şi teamere de dinşii, nu îndrez
n esc a-i da afară" . Nici cei care pleacă în urmărirea lor "nu să sărguesc
cu toată hierbinţală ca să-i prinză". Pentru a pune capăt acestei stări de
lucrur i , Guberniul instituie o recompensă de 1 00 de zloţi pentru cei care
predau vii şi 50 de zloţi pentru cei care-i predau morţi pe haiduci . Tăinui
tcrii sînt ameninţaţi cu pedepse cumplite pînă la pierderea vieţii. In sfîr
şit, haiducii care se predau de bunăvoie vor fi amnistiaţi, iar dacă ajută şi
la prinderea celorlalţi vor beneficia de recompensele amintite.
Măsurile preconizate de această ordonanţă nu reprezintă o noutate
faţă de cele î n ce r c a te înainte fără succes. Ceea ce însă le c o n f er ă şanse în
plus este tipărirea î n l imba română pen tru a le spori audienţa în rindul
l ocuitori lor din ţinuturile amintite. Aceste spPranţe ale au torităţilor nu
s-au dtwedit însă îndreptăţite. LPgăturile în tre haiduci şi poporul din păr
ţile în c a re activau n-au putut fi întrerupte, iar ha iducia a proliferat şi
î n decen i i le următoare. Ansamblul de m ăsuri cuprinse î n lr-un adevărat
cod al re p resi u ni i la dieta d i n 1 8 1 0-1 8 1 1 . î n tre care un articol special este
destinat combaterii haidudei, oferă dovada elocventă in acest sens 7. Ast
fel pe drept cu\·înd cele două decenii următoare răscoalei din 1 784 repre
zintă .. o perioadă de teamă chinuitoare de reîntoarcere a vremii lui
Hore a" a pentru privilegiaţii din Transilvania.
.

5554. 1795.

ANEXA

In numele preinălţatului împăratului romanilor Franţişc al
prinţip ţării Ardealului, domnului domnului noao prcamilostivului.

doilea

marelui

Din mai multe, încoace de că tră Ţinutul Haromsicului şi Fiigaraşului trimise
înştiinţări, au priceaput crăiască Gubernie, cum că, atit în mai sus numite ţinuturi,
după cum şi în ţinutul Braşovului, aşa şi la p ă d uri şi la munţ i , ca ri i sii află în cu

r.•rinsul acestor ţinuturi întru atît s-au sporit şi înmulţit tîlharii şi hoţii, cit acum
prea multe prăzi şi tîlhării şi hoţii, ba înciî şi ude:ftri au început de ri\trii f:'i a să face
în aceale părţi, fără de a putea prinde pre vreunul d i ntre ei, măcar că de mai multe
ori şi încă cu o mare laolaltă adunare de oameni s-au ·cercat după dînşii la munţi
si la păduri ca să-i prinză �i să-i sprijăneascii. Incă �i această au cuno�cut C ră i asc a
Gubernie. că poteră, sau goană, cară să făcea şi să face după aceştia tîlharii şi hoţi,
de o parte pentru aceaia n-are nici o meargerea înainte sau s po riu , pentru că şi
însuş oa reş carii din lăcuitorii a acestor numite ţinuturi, nu numai una înţeleg cu
tîlharii, ci încă îi şi ascund şi pitulă pre ei, sau avînd mare frică şi teamere de
dîn�ii. nu îndreznesc a-i da afară şi a-i pradosi. De alta parte i areş pentru aceaia
nu să po t prinde aceii tîlharii şi hoţi, pentru că lăcuitorii locurilor, cari i mearg în
poteră şi în goană, din pricin acum arătate nu să sîrguesc cu toată hierbinţală ca
să-i prinză.

7 Proto colu l dietei din 1810-1 8 1 1 , Cluj, 1 81 1 , p . 1 1 60, 1 17 2 . In introducerea
articolului de lege privind haiducia se spune: .,quia crimen latrocinii în Principatu
Transylvaniae haud infrequens est".
a T6th Zoltan, Mişcările ţărăneşti din Munţii Apuseni pînă la 1848, Bucureşti,
1955, p. 159.
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Dirept aceasta nu s-au lăsat Crăiasca Gubernie a nu face despre iztirşerea tîl
harilor şi hoţilor, folositoare rind uiel i ; însă cum mai nadinadins şi cu mai mare
hierbinţ.ală să să pornească lucrul in treaba i ztirşirii tîlharilor şi hoţilor, de bine au
aflat crăiască Gubernie tuturor de obşte prin acest patent a înştiinţat cum că la
oameni aceaia, carii prinzînd pre vreun t il hariu sau hoţu dintre aceaştia, inil vor
oduce viu la mina tistului sau la d iregătoriia cea mai de-aproape, o sută de zloţi
nemţeşti, iară la cea ia ce pre un tilhariu sau hoţu mort inil vor aduce şi-1 vor arăta
!a faţa tistului său, cincizeaci de zloţi nemţeşti să vor da numai decît la mina.

Incitu-i iarăş despre oamenii aceaia, carii vor cuteza pre tîlharii ş i pre hoţii in
casa sa, cuprinzîndu-i, a-i pitula şi a-i ascunde, sau locul acela în care să ţiu �i pri
bejenesc şi poposesc, ştiindu-1, tisturilor �i diregătorilor nu 1-ar descoperi, adecă nu
l-ar da afară, trebue ştiut, cum că unii ca aceaştia oameni cu bună seama după
aflarea faptei lor şi imprejurarea lucrului, nu numai cumplit să vor pedepsi. ci şi
cu pierderea vie ţi i sale vor avea a răspunde de o întîmplare c a aceasta.
Tîlharilor acelor, sau hoţilor iarăş. carii încetînd de a mai urma faptelor celor
reale, şi vieţii lor mult primejdioase, s--ar întoarce la viiaţa cea cu bună rînduială şi
soţiile sale sau locurile lor, in care să ţin şi stau ascunşi, le-ar descoperi, dînd mina
de ajutoriu şi mijloc, cum aceaştia mai leasne şi mai uşor s-ar prinde şi strimtori,
ct! bună seama şi nezmintit, nu numai viiaţa, ci încă şi cea mai mkhe pedeapsă,
fă cind aşa, etra să va, încă şi din plata cea hotărîtă, pen tru tîlharii şi hoţii carii să
vor prinde ş i sau morţi sau vii să vor aduce de cătră ei, să vor impărteşi. S-au dat
din Crăiascul Gubernium al Ardealului in Cluj în luna lui septemvrie in 28 de
zile 1795.
Grof Banfi, gubernator.
David Sichel, canţelar.

David

Vaina, secretar.

EINE IN RUMĂNISCHER SPRACHE GEDRUCKTE
GUBERNIALVERORDUNG UBER DIE HAIDUKEN (FREISCHĂRLER)
IN SUDOSTSIEBENBURGEN
(ZUSAMMENFASSUNG)

Die Reformen Josephs IL flihrten zu keinen strukturellen Verănde
rungen der Lage der Bauernschaft, so dal3 deren Bewegungen unter ver
schiedensten Formen weitergeflihrt wurden. Die neuen Lasten, die wăh
nmd des Krieges gegen Frankreich auferlegt wurden. bewirkten eine Ver 
sch�i.rfung der Unruhen. Eine besonders verbreitete Kampfform war das
Frci schărlertum (Haidukentum), das im Jahre 1 795 in Si.idostsiebenbiir
gen, vor aUem in der Gegend van Kronstadt (Braşov), von Fogarasch (Fă
găraş) und den Drei Sti.ihlen groGe AusmaGe annahm. Die in rumănischer
Sprache gedruckte Gubernialverordnung, deren Text wir veri::iffentli chen,
widerspiegelt das AusmaG dieses Phănomens, die Zusammenarbei t der
Bevi:ilkerung mit den Haiduken und die MaGnahmen, durch die die Be
hărden, i.ibrigens er folglos, d iese Bewegungen zu bekămpfen versuchten.
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COLECTIA ,.ACTE ALE MAGISTRATULUI PRWIND BRESLELE'•
FOND - PRIMARIA BRAŞOV
ELISABETA MARIM

Ora�ul Braşov, situat la intretăierea marilor drumuri comerciale, care
legau între ele cele trei ţări româneşti, a jucat de-a lung ul intregului ev
me-di u un rol important - constituind centrul princip al în menţinerea şl
dezvoltarea legăturilor economice, politice şi cultural spirituale ale Tran
silvdniei cu Ţara Românească şi Moldova.
Una din bazele comerţului braşovean

o

constituia producţia meşteşu

gărească, care era organizată după sistemul breslelor, producţie ce a atras
in re;Jetate rînduri afenţia domnitorilor din Moldova şi Ţara Românească,

care au acordat BraJ=iovului numeroase privilegii, inlesnind comerţul şi dez
voltarea acestui oraş.

In acti vi ta tea lor, breslele au creat multe documente care conţin in
fonnaţii preţioase referitoare la situaţia economică şi socială a timpului.
Documentele erau de obicei păstrate in lada breslei, care conţinea privi
legii, statute, registre cu evidenţa maeştrilor, calfelor, ucenicilor, socote
lile de breaslă etc.
Aceste materiale au format obiectul primu-lui repertoriu pentru docu
mentele de breaslă din Braşov, alcătuit in 1886 de F. W. Seraphin, Fried
rich Stenner şi Karl Nussbacher, în cinstea expoziţiei industriale de la
Braşov : (Verzeichnis der Kronstădter Zunft-Urkund.en - Festschrift gele
gentlich des Gewerbetages und der Gewerbe - Ausstellung zu Kronstadt
im August 1 886).
Friedrich Stenner

1 878-1 903, cunoscînd

(1851-1924) arhivar al oraşului Braşov, între anii
cu această ocazie, caracterul deosebit al documen

telor privind breslele, a separat această categorie de acte - trecind la
ordonarea materialelor răvăşite şi fără evidenţă, găsite intre diferitele acte
ale arhivei. As tfe l el a c o ns titu i t două pachete de documente privind bres
lele, care reprezintă o anexă la colecţia de acte administrative ale magis
tratul u i , ne i n regis tra te
,

.

Spre deosebire de lăzile de bre as lă , mai sus menţionate, materialul din

aceste pachete conţine acte create sau strînse la magistratul oraşului şi la

subdiviziunile acestuia. Materialele sî nt in cea mai mare parte funcţionale
şi în mare m ăsură de importanţă minoră. Totuşi găsim şi acte importante
cum ar fi copii de privilegii, statute, memorii, anchete, bilanţuri, socoteli,
,

venituri ale breslelor, din care putem să surprindem
majore din istoria meşteşugurilor şi a breslelor.
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Friedrich Stenner, a organizat col ecţia sa pe bresle, alfabetic, după
denumirea germană a acestora. Colecţia cuprinde 40 de bresle şi se prezintă astfel, conform tabelului de mai jos (pachetul 1 de l a A-N şi al doilea de la 0-Z).
Nr.

Breasla - denumirea

ort.

în limba germană

9.
10.
11.
12.
13.
1 4.
15.
1 6.
1 7.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Allgemein
Băcker
Barbierer
Binder-Fass binder
Buchbinder
Drechsler
Fărber
Fleischhauer
Gaol dschmiede
Hutmacher
Kammacher
Kaufleute
Klirschner
Klem pfner-Glaser
Knopfstricker
Kupferschmiede
Lederer
Maurer
Mliller
Oelschlăger
.Posmentierer
Riemer
Scheidenmacher
Schlosser-Schmiede
Schneider
Schuster
Seifensieder
Seiler
Siebmacher
Strumpfstricker
Tischler
Topfer
Tuchscherer
Tuchmacher
Wagner
Weissgerber

37.
38.
39.
40 .

Weber-Leinweber
Wollenweber
Zimmerleute
Zinngiesser

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

- denumirea
în limba română

B1·easla

Probleme generale
brutari
bărbieri
dogari-bu tnari
tlegători cărţi
strungari în lemn
vopsitori
măcelari
aurari
pălărieri
pieptănari
negustori
blănari
tinichigii-geamgii
năsturari
arămari
rpielari
zidari
mor ari
(oloieri)
găitănari
curelari
tecari
lăcătuşi-fierari
croitori
pantofari
săpunari
frînghieri (funari)
sitari
ciorăpari
tîmplari
olari
tunzători de postav
postăvari
rotari
mănuşari
(tăbăcari)
ţesători-pînzari
ţesători de lînă
dulgheri
turnători în cositor

Anii
extremi

documen te

Nr.

1 700- 1 80 8
1 730-1 800
1 748-1 749
1 600- 1 750
1 73 4
1 620-1800
1 750- 1 800
1 697-1 800
1 656-1 772
1 540- 1 7 7 6
1 700-1 800
1 7 75- 1 76 2
1 677-1 806
1 773-1774
1 71 6- 1 766
1727
1 700- 1 777
1751
1731
1 769
1 728-1 766
1 7 29- 1 800
1 750-1 766
1 725-1800
1 730-1774
1 723- 1 78 1
1 724-1 766
1 6 53-1777
1 700- 1 800
1 65 9- 1 7 7 1
1 523-1832
1 700-1800
1 723
1689- 1 795

1 -35
36-52
53
54
55
56-65
66-70
7 1- 8 1
82-86
8 7-90
91
92-94
95-107
1 08-109
1 1 0-1 14
115
1 1 6- 1 2 2
1 23
1 24
1 25
1 26-128
1 29- 1 4 1
142-143
1 44-154
155-167
1 68- 1 7 8
1 7 9-1 83
1 8 4-1 9 6
1 97
1 9 8-202
302-22 1
222
223
224-257

1 6 57
1 726-1 795
1 7 24-1 766
1 809
1 7.66-1 777

264
265-286
287-3 1 4
315
3 1 6-322
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Din documentele mai importante, care formează această colectie sem
nalăm statutele de breaslă, care apar în ropii , concepte sau sub o nouă
formă. cu articole modificate, supuse aprobării Magistratului oraşulai Bra
şr;v. Din unele din aceste statute reiese claP că breslaşii. evoluind în timp,
nu se mai puteau încadra în articolele statutelor, care îi îngrădeau şi-i con
stringeau la anumi� .. reguli. Este tocmai perioada cind breslele se află
intr-o stare de descompunere, luptînd pentru ap lanarea contradicţiilor din
interiorul lor şi a sistemului de breaslă în g�neral, faţă de dezvoltarea
forţelor de producţie. Tabelul ce urmează ne prezirţtă in ordine cronolo
gică statutele de breaslă; cele însemnate cu *) sînt menţionate şi în Ver
zeichnis der Kronstădter Zunft-Urkunden de F. W. Seraphin şi Industria
tcxtilă din Braşov şi Ţara Bîrsei, vol. I, 1 4 1 3___: 1 820.
Nr.
crt.
o

Anul
emiterii

Breasla

Publica ţii

Cota

3

4

1

1 . 1 523 *)

ianuarie 1 3

Statutul breslei tim- F. W. Seraphin,
plarilor şi zidarilor, Verzeichnis der
sticlarilor, sculptori Kronstădter -

pachet II
nr. 205

Zunft Urkunden
p. 41

2 . 1 540*)
februarie 5

3. 1 620*)

Statutul bres·l ei m ă - F. W. Seraphin,
nuşarilor (7 art.)
op. cit., p. 5
Strungari în lemn
Rîşnov

pach. I
nr. 90

Ed. rez. în Cumida pach. I
va, V, 1 9 7 1 , p. 8 1 - nr. 56

8 4� facsimil p . 90-94

4. 1 656*)
mai 1 7

Statutul breslei au- F. W. Seraphin, op. pach. I
rarilor (61 articole) cit . , p. 1 4
nr. 83

5 . 1 657*)
oct. 3

Statutul breslei m ă - F. W. Seraphin, op. pach. II
nuşarilor Braşov ( 1 2 cit., p. 5-6
nr. 264
articole)

6. 1 6 59*)

Statutul breslei cio- F. W. Seraphin, op. pach. I I
răparilor (28 art.)
cit .. p . 4 1
nr. 199

august 1 9

7. 1 689*)
aprilie 2 1

Statutul calfelor d i n Industria textilă din pach. I I
breasla postăvarilor Brasov .�i Tarn.
Bir- n r . 233
'
(38 articole)
sei, vol. I. p : 52-53,
poz. 52
·

8 . 1 700-1 800

9. 1 700-1 800*)

1 0 . 1 700-1 800

·

pach. I

Statutul calfelor din
breasla strungarilor
în lemn (55 articole)

nr. 64

Statutul breslei pos - Industria textilă . . ,
tăvarilor - Braşov vol. I, p. 57-58,
poz. 68

pach. I I
nr. 231

Statutul breslei si
tarilor din Braşov
( 1 5 articole)

pach . II
nr. 1 9 7

.
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2

1

1 1 . 1 7 00-1800

13. 1 723*)
mai 1 0

pa<:h . II
nr. 222

Statutul breslei ola
rilor

1 2 . 1 7 1 0*)
noiembrie 1

3

(fragm.)

Statutul breslei
strungarilor în os
(17 articole)

F. W. Seraphin, op. pach. 1
nr. 63
cit., p. 4

Statutul breslei ro- Cumidava, V, 191 1 , pach. II
tarilor - Rişnov
p. 85
nr. 262
(15 articole)

1 4 . 1 725
februarie

Statutul breslei fie
rarilor (30 · articole)

1 5 . 1 7'27*)
iunie 6

Statutul breslei ţe Industria textilă . .,
sătorilor de postav vol. 1, p. 1 1 72

paoh. 1
nr. 1 48

.

-

cenuşiu (proiect)

,

pooh. II

m. 290

poz. 1 1 6, 1 22

1 6. 1 729*)
martie 2 1

Statutul breslei
Cumidava, V, 1 9 7 1 ,
strungarilor în lemn p. 82
- Rişnov

1 7 . 1 729*)
august 1 2

Priv. Carol VI 
ţesători lînă

F. W. Seraphin, op. pach. II
nr. 289,
cit., p. 51
290, 292

1·8. 1 730*)
ianuarie 3 1

Privilegiul lui
Carol VI dat
breslei croitorilor

F. W. Seraphin, op . pach . II
cit., p. 35
nr. 165

1 9 . 1 730
august 1 7

Statutul breslei pîn Industria textilă
p . 54, pOZ. 57
zarilor

20. 1 734*)
ianuarie 1

Statutul

2 1 . 1 735*)
mai 3

Statutul breslei

22 . 1 736*)
ianuarie 3 1

Privilegiul lui Carol F. W. Seraphi n
VI dat breslei croi- cit., p. 35
torilor

23 . 1 739*)

Statutul breslei
frî nghierilor

mai 1 1

.

.

.,

pach. 1
nr. 57

pach. II
nr. 278

legătorilor F. W. Seraphin, op. pa!Ch. 1
de cărţi ( 1 6 articole) cit., p. 7
nr. 55

brutarilor

F. W. Seraphin, op. pach. 1
nr. 42
cit., p. 1
,

op. pa<:h. II

nr.

166

F. W. Ser aph i n, op. pach. II
cit., p. 4 1
nr. 1 9 1

(29 articole)

2 4 . 1 750-1 800

pach. II
nr. 1 6 3

Proiect de statut de
breaslă al croitorilor

german i (20

art.)

2 5 . 1 75 1
mai 1 7

Statutul bresl e i

26 . 1 7 55*)
sept . 23

Statut general al

brutari·lor (30 art.)
breslelor (39 art.)

F. W. Seraphin, op. pach. 1
nr. 4 3
cit., p. 1
Ed. rez. in Ind.
tilă . , voi. 1 ,
.

.

poz. 227
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tex

pach. I
nr. 19,
28, 29

l'SI
o

27. 1761*)

ianuarie

28.

2

1

7

1771

aprilie 1 0

2 9 . 1 787*)
dec. 1 0

s!

3

Statutul breslei pin- Industria te:rtilă.
vol. I. p. 1 1 3,
zarilor (36 art.)
poz. 250
Statutul breslei
brul&rilor (30 art . )

Ed. rez. Ind.
lă . , voi, l,
.

.

.,

paoh. II
nr. 274

texti- pach. I

nr. 4 1

.

poz. 1 1 01

Rezumatul
privile F. W. Serap h i n
giilor şi documente cit., p. 6
lor celor 40 bresle
din Braşov

,

op. pach. 1
nr. 20

Documentele colecţiei ilustrează relaţiile sociale şi contradicţiile din
n ul breslelor, tendi nţele de polarizare in condiţiile feudalismului în des

compunere. După cum afirma şi Marx in Capitalul (Marx-Engels, Opere,
vol. 23, p. 3 1 9-320), "sist€'lll u l breslelor din evul mediu încearcă să im
piedice cu forţa transfonnarea meşterului in capitalist, limitind numărul
m unci tori lor pe care putea să-i folosească un singur meşter, la un număr
m ax im redus".
.

De asemenea,

în

documente

întîlnim

aspectul

luptei

continue

între

breslaş i şi nebreslaş i . De aceea, majoritatea actelor sînt plîngeri, procese,

cereri. reprezentind conflictele inerente dintre membrii breslelor. Acţiu
n i le legate de constrîngerea de breaslă şi concurenţa extrabreslaşă sint
demne de remarcat. aici punîndu-se în special problema meşteşugar i lo r
români - dintre care se remarcă tăbăcarii din Săcele ş i măcelarii din
Braşov.
Românii din Şehei şi d i n satele din împrejurimile Braşovului, Săcele,

Cristian. Codle-a, Zărneşti. Tohan. Rişnov, Feldioara, Bod, I-l ărman - con

si deraţi nebreslaşi, erau i n număr destul de mare şi reprezentau o con
curenţă simţitoare pentru bresle, mai ales în cond iţiile cind breslele, dato
rită reproducţiei feudale simple, nu puteau fa�e faţă cerinţelor crescinde
ale pieţei interne. Pe baza documentelor putem să analizăm condiţia meş
teşugarului român din Ţam Bîrsei şi să obseiVăm că meseriile practicate
de aceştia. fiind tradiţionale şi de casă, au trebuit să fie recunoscute chiar
d{' bresle. Aşa s-a întîmplat î n cazul meşteşugului de confecţionare de
straie şi ţoluri, v opsi tul linii, etc. (Acte ale Magistratului privind breslele,
paC'het I. nr. 68).

Jn afară de statutele breslelor, un număr de acte funcţionale reflectă
starea de fapt a breslelor; in primul rind numeroase tabele nominale care
cuprind numele şi numărul membrilor breslelor; apoi, numeroase cereri
către Magistratul oraşului Braşov, de a sista primirea pe perioada de
5-1 0 ani in rindul breslei a noi membri. Dealtfel, in urma unei anchete
întreprinse de comisia economică guvernamentală in 1 766, răspunsur·ile
breslelor la chestionarul despre si tuaţia economică a breslelor sînt revela
toare. Nu atît faptul că toate prezentau o stare de decădere economică, dar
�i o stare de monopolizare a aprovizionării cu materii prime, de către ne
gustori, care prin comerţul lor prejudidau breslele. Aceste răspunsuri i ndi
-
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um ca factor
principal de decădere - negustorul armean, negusterul
român din Şchei şi negustorul grec.
Negustorii desfăceau ptodusele m e.şteşugarilor în district şi peste gra
nite speculîndu-i pe aceştia prin folosirea monezii turceşti, pe care o cal
culau şi ca zarafi la un curs mai scăzut.
La răspunsurile chestionarului se mai adaugă şi plîngerile dzmarilor,
blănarilor, ţesătorilor, curelarilor, tîmplarilor, funarilor, boiangiilor. ş. a
Ca o soluţie împotriva acestei stări de fapt, meşteşugarii propun reducere3
du ratei carantinei, crezînd că acesta ar fi impedimentul, neobservînd însă
că n umărul negustorilor români, mai mare decit al negustorilor saşi, a
crescut simtitor, că aceştia erau mai întreprinzători şi mai buni cunoscă
tori a realităţilor economico-comerciale. Cu timpul, aceşti negustori, care
făceau legătura între Imperiul Otoman şi cel Hasburgic se stabilesc deve
n ind cetăţeni (Burger). contribuind astfel prin activitatea lor la unitate3
economica-socială a celor trei ţări române.
Documentele din colecţie se referă şi la activitatea breslelor şi meş
teşugarilor din satele districtului şi Ţării Bîrsei, i lustrind aspecte ale ex
ploatării satului de către oraş, prin subordonarea breslelor săteşti faţă de
ct>le orăşene.şti.
Un alt aspect întîlnit in sinul breslelor este cel al neînţelegerilor între
membrii de rînd ai breslei, între maiştrii bătrîni şi maiştrii tineri. Diferen
ţierea economică în cadrul breslelor nu conYine tinerilor maiştri, care n u
pot să participe l a verificarea socotelilor breslei, l a locuri mai bune de
desfacere pe piaţă etc., fiind obligaţi să se supună bătrînilor, care prin
diferite procedee reuşesc să ocupe funcţiile principale în breaslă.
::\lai semnalăm şi sigiliile unor bresle care pot completa unele publi
caţii de specialitate (A. Eichhorn
Despre sigiliile de breaslă, în "For
schungen fi.ir Volks und Landeskurrde", 1 969, nr. 2).
S-ar mai putea semnala la această colecţie limbajul folosit. Se poate
spune că este un limbaj mercantil, deloc pretenţios, iar în unele docu
mente de limbă germană este presărat cu cuvinte româneşti, cum ar fi :
Kolatschen - pentru colaci; pantz - pentru pînză; zeeke - pentru zeghe
(posta\· ) : keltuni - pentru călţuni; barfaschen - pentru borfaşi (adică
nebreslaşi) ş.a.
C olecţia de documente prezentată cuprinde numai o parte a actelor
referitoare la istoria breslelor braşovene, fiind o completare la documen
tele de breaslă de bază, care se găsesc în primul rînd în arhivele bresle
lor respective.
·

.

-
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DIE SAMMLUNG "MAGISTKATS-AKTEN, ZUNFr-UKKUNDEN"

Die Sammlung "Magistrats-Akten, Z un ft - Ur ku n den " wurde von Fried
rich Stenner, der zwischen 1 8 78-1903 Archivar der Stad t Kronstadt
(Braşuv) war, zusammengestellt.
I: i e Sammlung umfasst Akten von 40 Z u n fte n die in alphabetisch�r
Reihcn folge geo rdne t sind, und beziehen sich auf Kopien von Privilegien,
Statuten, Memorien, Rundfragen, Rechnungen und Einkunfte dr Zun fte,
aus welchen wir, Begriffe und Aspekte der G es ch ichte der Handwerke
('! '�elwn konnen.
I�� e wi chtigs ten Dokumente sind die Konzepte der Zunftstatuten. Die
Dok11mente beziehen· sich au13erden auf die Organisation, Produktion und
das S o zi a lleben der Zunfte.
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LEGATURILE LUI MIHAIL ŞI VASILE KOGALNICEANU

CU

BRAŞOVUL
MARGARETA SUSANA SPANU

In anul 1921 Vasile Kogălniceanu declara de la tribună in Parlament :
"Trei generatii d i n tată i n fiu a m luptat pentru ţărănimea română . . . stră
bu n u l meu Constantin Kogălniceanu la 1749 a subscris marele act de
dezrobire a ţăranilor, bunicul meu Ilie Kogălniceanu a contribuit la Hl23,
l O m arti e l a ame l i orarea stării ţăranilor şi tatăl meu Mihail Kogălniceanu
d împroprietărit ţăranii la 1848 . . . nu puteam eu omul de la 1907 să mă
S Llstrag de la opera mare şi bună de improprietărire a ţăranilor. Tocmai
conştiinţa datoriei mele către memoria lui Mihail Kogălniceanu, a numelui
!ii a i ntregu l ui meu trecut mi-a impus să primesc demnitatea de raportor
(11 legii agrare şi mai presus de toate sfinta şi marea datorie de conştiinţ.ă
către vi i t or u l neamului meu".l

Kogălnicenjj a u fost de cele mai multe o r i prezenţi in mari le eveni
mente ale istoriei românilor din sec. XIX şi inceputul celui următor. Nu

de puţine ori l u pta comun ă a r om âni lor de pe ambele versante al e Car
p a ţ i l o r a prilej uit l egături strînse ale fruntal?ilor politici moldoveni şi mu n 
tt--ni ('U cei transilvănen i .

l\I i h ail Ko gă l n icean u . pr oem i n entă pers o nalitate a i s to ri e i noastre .şi
toto da tă unul di n diplomaţii de frunte ai unei Europe in pl i n proces de
desfăşurare a l u pt el or naţionale. şi-a inscris numele şi in istoria pol i ti că
a Trans i lvanie i . La baza activităţii sale d i pl oma ti ce a stat crezul deseori

S'..Ibliniat in scrierile sale d espre patria care î nseamnă .. toată acea intin
dere de l oc u nd e se vorbeşte româ ne ş te şi c a istorie naţională, i sto ria Mol
dovei ( . . . ), a Va la hi lo r şi a fraţilor din Transilvania".2

Colaborator încă din primii ani de apar iţi e a ,. Ga zetei de TransilYa
şi a "Foii pentru minte, in imă şi literatură", numele său este întîlnit
cu reg ula ri t ate in paginile publicaţiilor bra�ovene. Deseori sint preluate
mticole valoroase ale marelui cărturar şi publicate de foile române din
Braşov. ca de exemplu cel din anul 1 840, i n troducere la reYista .,Dacia lite
rară" care este reprodus de "Foaia pentru minte, inimă şi literatură".3
n ia "

Aceeaşi publicaţie reia

i n numărul 33 pe anul 1 8454 un alt articol intitulat
Inain te cuvîntare in limba fra nceză .
1

p.70.

Titu Georgescu. Ion Jlincioiu, 1907 intelectualii şi răscoala, Craiova, 1974,

Mihail Kogălniceanu, Opere, tom 1, Bucureşti, 1 946. p. 647-648.
3 ,.Gazeta Transilvaniei�, număr jubiliar 183S-1908. Braşov, 1908, p. 19.
4 Ibidem, p . :!1.
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Gazetele braşovene aflate atunci sub redacţia lui Gheorghe Bariţiu şi
avînd drept colaboratori pe Andrei şi Iacob Mureşianu au constituit pen
tru românii de pretutindeni, cărora prin programul ei li se adresa "sin
gura şcoală politică care a crescut pe români"S şi prin aceasta principala
tribună de luptă pentru pregătirea şi desfăşurarea revoluţiei de la 1 848.
Fără îndoială numele lui Mihail Kogălniceanu nu putea lipsi din rin
durile colaboratorilor care au însumat toate marile personalităţi ale tim
pului, îndeplinindu-şi misiunea de la această prestigioasă catedră. Moti
vaţia acestei colaborări este dată de identitatea idealului lor -'-- Dacia
respectiv România una şi indivizibilă. cuprinzînd pe toţi românii în grani
ţele statului naţional.
Prin prisma acestor fapte pare surprinzător că primele contacte directe
şi publice cu Iacob Mureşianu datează din anul 18 55, cînd însă Mihail
Kogălniceanu ia o poziţie ostilă faţă de cel care începînd din anul 1 8 50
e1 a noul redactor al foilor braşovene. Mihail Kogălniceanu publică arti
colul Jurnalis m u l românesc şi Dl. Iacob Mureşianu redactor răspunzător
al Gaze t e i de Transilvania6 • continuat apoi după răspunsul Gazetei cu alte
două artic:ole7 . în care consideră foaia braşoveană aflată într-o perioadă
de .. decadenţă" consecinţă a activităţii lui Iacob Mureşianu.
Din unele documente ale timpului s-ar putea trage concluzia că ne
dreptatPa să\·î rşită de Mihail Kogălniceanu s-ar fi putut datora unor intrigi
�i dezin formări8. Cert este însă că poziţia sa a provocat o puternică reacţie
mai ales printre patrioţii moldO\·eni.
Mărtmie stau răspunsurile date lui Mihail Kogălniceanu de către E. I .
,\rmatu9 • Alexandru HurmuzakilO şi alţii care condamnă atitudinea lui
�Hihail Kogălniceanu. Ulterior Nicolae Iorga va califica pe Mihail Kogăl
n iceanu de , .vehement şi nedrept" cu Mureşianu1 1 .
Opinia preluată d e istoriografia contemporană restabileşte realitatea
arătînd eroarea lui Mihail Kogălniceanu care a "subestimat prin reproşul
său abilitatea. iscusinţa şi prudenţa de care trebu}e să dea dovadă un
redactor de gazetă românească în Ardealul ameninţat la tot pasul de duri
tatea absoluiismului habsburgic reîntronat"12.
Cea mai frumoasă dezminţire o dă însuşi Mihail Kogălniceanu, a cărui
probitate morală nu-i permitea să treacă peste o astfel de greşeală fără a
a c o r d a rPparaţiile cm:enite.
Rolul şi valoarea Gazetei şi a redactorului ei, aportul adus la dezvol
Ltrea evenimentelor majore ale istoriei noastre (unirea Principatelor. re
formele din timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, luptele politice din
perioada de instaurare a dualismului austro-ungar, cucerirea i ndepen
dentei de stat a României) desigur că vor fi determinante în acel .. mea
: ulpa " pe care Mihail Kogălniceanu îl va face cu prilejul aniversării a
Papiu Ilarian. Istoria românilor în Dacia superioară, tom. 1, cap. 75.
România l i terară", nr. 1, 1855.
7 I b idem. nr. 1 4 �i 15. 1 855.
e A . A. Mut·e�ianu, Iacob Mureşianu l B I Z-1 887, Album comemorativ, Braşov,

s

6

1 9 1 3.

p.

Al.
•.•

38.

I bidem, p . 36.
1o M uzeul judt>ţean Braşov, Arhiva Mureşenilor, Doc. 785.
1 1 N icolae Iorga, Mihail Kogălniceanu, omul politic şi
9

românul,

Bucureşti,

1 nn. p. !JO.
12 Comelia Bodea, Iacob Mureşianu, interogat de poliţia habsburgică,
"' riptum", n r . 4. HJÎ 2 , p. 1 1 2 .
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50 de ani de existenţă a Gazetei Translivaniei. In scri150area adresată cu·
<Keia"tă ocazie Gazetei, Mihail Kogălniceanu face prec,zări semnificative
î riciptiecerea valorii foii braşovene şi a redactorilor săi13.
Subliniind legăturile sale vechi de 50 de ani cu "veteranul ziaristi-cei
romf,:le". Mihail Kogălniceanu precizează că ,.in acest lung timp . . . nu o
d a tă m-am întîlnit cu luptătorii Mureşeni. deşi aflîndu-ne în ţă ri politic
despărţite nu o dată am simpatizat şi am lucrat împreună căci şi unii şi
alţii am avut şi am urmărit acelaşi scop : apărarea şi întărirea naţionali
tăţii române fie dincolo fie dincoace de Carpaţi" 1 4. I n continuare parcă
\'oind a se referi direct la vechea sa eroare spune : , ,dreptul nu pere nici
odată. mai ales cînd el are apărători ca voi (Mureşenii - n . n . ) curajoşii fii
ai Carpaţilor caii în mij locul persecuţiunilor, al restriştelor aţi ştiut a sus
ţin e<: pe valoroasa Gazetă a Transilvaniei ce a fost şi este nu numai marea
voastră inainte - luptătoare dar şi însuşi analele admirabilelor voastre
et d e pentru susţinerea şi dezvoltarea naţionalităţilor române în timp de
j umăta te Sf'(?ol" 1 s. Tot in această scrisoare, Mihail Kogălniceanu face do
vada u n e i remarcabile clarviziuni arătînd greşelile politicii maghiare, care
n u recunoaşte . ,egala îndrituire ş.i respectarea drepturilor naţionalităţilor
n Pmagh iare . . . �i din contră acei ce impilează pe români. acei ce \:oiesc a
stinge naţionalitatea română din Ardeal şi Bănat sint mai mult duşmanii
pren·ntului şi \"iitor�lui Ungariei decit ai însuşi românilor" 16.
·�

;\cest document data t : Bucureşti, decembrie 1 88 7 . este scris de mîna
lui Vasile Kogălniceanu căruia tatăl său fiind bolnav i-a dictat-o11. De
c:llf('l. încă de la inceputul anului 1887, dr. Aurel Mureşianu se interesează
dP ,.;tarea sănătăţii lui Mihail Kogălniceanu urindu-i grabnică însănătoşire
si anunţî n du-i vizita lui Teofil Frincu - in acel timp corespondent al
Ga:..etei Transi lvaniei - însărcinat din partea sa, să-i exprime "sentimente
dt• Hdincă st imă şi veneraţiune " 1B .
Legăturile dintre Kogălniceni ş-i Mur�eni continuă. Cu prilejul ani
Yer�arii Gazetei la 70 de ani de la intemeiere, în anul 1 908, Vasile Kogăl
ni cnm u sc-rie lui Aurel Mureşianu de data aceasta in numele său. o scri
�oare omagială in care spune : . .!n fam ilia mea am avut un ade\·ărat cult
pen:ru ,·aloroasa Gazetă a Transilvaniei, care a i nfruntat ca un falnic ste
:a! \.• ijelia a şapte decenii. In decursul acestor ani Gazeta a stat martoră
�; fn"tmîntărilor �i prefacerilor înregistrate in arhiYele sale. ce le am putea
numi cu drept cuvint naţionale. deci şi ale intregului neam românesc " 19 .
.. 0 serbare jubiliară ca a Gazetei Transilvaniei - consideră \'asile
Kcgălniceanu - ar fi trebuit să î ntrunească la Braşov pe cei mai demni
n·ţrezentanţi ai întregii prese române : de aici, din Basarabia şi Bucovina,
er. ; , r fi trebuit să fie serbarea ziaristicei române grupate sub vechiul steag
in�·11at ( . . . ) acum şaptezeci de ani. . . " . Caracterizînd activitatea publica·

13 Ace a stă scri soare a fost pub l i ca tă şi in nr. jubiliar al .,Gazetei Transil
van�i"'. 1 9{)8. p . 27-29 ; parţial republicată de Dumitru Mircea in "Tribuna�. nr. 36
din 7 septembrie 19167.
1 4 Muzeul judeţean BnlliOV, Arhiva Mureşenilor, Doc. 853.
15 I bidem.
16

Ibidem.

17 • • Gazeta Transilvanieiw, nr. jubiliar, 1833- 1908, Braşov, 1908. p . 38-39.
18 A. rhivele Statu lui Bra şov , Fond : Colecţia de documente a Bibliotecii "Astra"
IJJ cşor, do n aţia Mihail şi Vasile Kogălniceanu, Doc. 64.
19 "Gazeta Transilvaniei", Nwnăr jubiliar. 1 838�1908, Braşov, 1908, p. 38-39.
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ţiei şi a redactorilor săi, Vasile Kogălniceanu continuă : ,,D-tră a ţi suferit
şi duceţi incă o luptă sfintă pentru un ideal ce dacă e naţional, e in ace
laşi timp şi al umanităţii intregi căci e al justiţiei eterne şi tocmai aceru;tB
deosebeşte idealul nostru naţio nal de cel al altor popoare al căror ideal P
cotropitor. Astfel aţi aşezat baza solidarităţei naţionale ce numai D-v. o
pradicaţi. Astfel numai la D-v. mai grăiesc morţii naţiunei, numai la D-v.
lf' mai a�ultaţi solemna lor voce, num ai D-v. mai îndepliniţi misiunea de
care sînteţi indrumaţi, numai D-v. n-aţi rupt legă turile cu trecutul"2D.
Cu multă amărăciune el face o analiză a stărilor triste din Român ia ,
relevindu�e încă o dată ca un m ilitant pe tărîm social nemulţumit de peli
ticianismul aservit intereselor de clasă . .. Nu vă luaţi după politicianii noş
t ri - îi recomandă el lui Aurel Mureşianu - care nu se cutremură. nu
se sfiesc ca să ia sfinta voastră cauză ca platformă politică de ajungere l?l
putere". lată de ce Vasile Kogălniceanu militează pentru ,.neamestecul
nostru in direcţia politicei D-tră. lăsînd judecăţei Dv. sănătoase conduce
rt'a ei . Acum după cele întîmplate in primăvara anului trecut (ce ne-au
arătat de ce fel de strat social sintem î mpovăraţi) cred mai mult î ncă că
Yă este de recomandat să vă feriţi de noi şi de politicianismul nostru",
este concluzia lui Vasile Kogălniceanu in care răzbate puternic suferinţ-l
la sîngerosul an 1 907 şi importanţa pe care a acordat-o răscoalei ţărăneşti.
-

Aceeaşi stimă şi preţuire pe care Kogălnicenii tatăl şi fiul o manifestă
pentru 'luptătorii Mureşeni ", o vom găsi şi din partea acestora.
In anul 1896 .,Gazeta Transilvaniei", aflată sub direcţia lui Aurel
Mureşianu, publică un ciclu de articole semnate de Anghel Demetrescu.
Autorul CDnturează profilul politic ş i aportul adus i nfăptuirilor poporulu i
român de către Mihail Kogălniceanu. Dintr-o scrisoare 21 a D r . Aurel Mu
reşianu adresată în 5 aprilie 1 908 lui Vasile Kogălniceanu (recuperată d-e
fiul său Aurel A. Mur�ianu de l a Va5ile Kogălniceanu) aflăm despre
permanenta legăturilor celor două fam ilii de patrioţi 22.
Din aceste rinduri am putut reconstitui o vizită pe care Dr. "\urel
Mureşianu o va face lui Mihail Kogălniceanu la Bucur�ti in anul 1 8 9 1
" trei săptămini înainte d e a plec·a l a Paris c a să s e supună operaţiei, cărei ct
i-a sucombat".
Dr. :\urei Mur�ianu relatează că în convorbirea care a durat pesle
două ore, după ce l-a informat pe Mihail Kogălniceanu despre situaţL1
rom âni lor din Ardeal, marele om politic i-a expus .. cu elanul propriu lu i
de situaţiunea Ţării Româneşti. de bărbaţii ei conducători şi de regele", cil
ruia ii adresase cu puţine zile inainte .,o scrisoare al cărei cuprins mi l-:1
s-chi tat pe scurt zicind că această scrisoare cuprinde testamentul său". Con-·
vorbirea aceasta. cea din urmă pe care a avut-o cărturarul braşovean cu
M i h ail Kogăln iceanu, i-a rămas adinc întipărită in memorie. Referindu-!02
la testamentul politic menţionat de Mihail Kogălniceanu, notează : .. n-am
citit nicăieri nimic despre scrisoarea aceasta . . . care după natura ei nu
era destinată de a fi publicată. Mult a-şi dori să ştiu dacă nu se află cumv:l
în arh i va D-voastră vre-o copie a acestei scrisori de importanţă istorică" .
Este o emotionantă şi t otodată valoroasă relatare, poate ultima refe
ri toare la un contact direc·t al unei personalităţi pol itice braşovene cu
"

;'(j
:·1

n

Ibidem.

Muz(>ul judeţean Braşov. A rhit'a Mureşeniior, Dos. 105, Doc. 10 1 5.
Ibidem, Dos. 59'7, Doc. 594.2.
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l1ihail Kogălniceanu, concluzie intărită şi de faptul că pe această scrisoare
fiul său Vasile KogAlniceanu adnotea.ză ,,scumpă amintire" punîndu-şi
Oipoi semn ătu ra sa.

O altă scrisoare r.are face parte din fondul de documente do nate in
anul 1 927 de Vasile Kogălniceanu liceului "Andrei Şaguna." din Braşov
este scrisă de generalul Moise Groza23. Din Brăila, 1 6 ianuarie 1 9 1 4 gene
rai ul Moise Groza impresionat de alegerea sa în Comitetul de acţi une
pentru publicarea operelor lui Mihail Kogălniceanu, îi mulţum�te fiu lui
acestuia. Astfel, prin Moise Groza a cărei soţie a fost sora Dr. Aurel Mu
�i an u şi fiică a lu i Iacob Mureşianu ( 1 8 1 2-1887), legăturile Kogălnice
nilor cu Mu reşenii c ont i nu ă .

Citeva scrisori păstrate în Arhiva Mur�enilor atestă faptul că Vasile
Kogălniceanu va ajunge in re laţi i de strînsă amkiţie cu Aurel A. Mu re
şianu (1889-1950) 24. Cu tot c arac te ru l particular al acestei corespondenţe,
mereu răzbat accentele patriotice ca un permanent fir de legă tură al c el or

două famili i .
U n alt aspect al relaţiilor l u i Vasile Kogălniceanu c u fraţii d e peste

C�1rpaţi şi după anul 1 918, al grijii manifestate de patriotul român pentru
"propăşirea neamului şi înflorirea lim:bei strămoşeşti", il cons tituie cola
borarea sa cu aŞ€Zămintele de cult ură braşovene. Astfel in anii 1927-1929
\Tasile Kogălniceanu donează despărţămîntului "Astra" Br�ov şi liceului
,. Andrei Şaguna" (despre care Octavian Goga no ta "acest liceu a radiat
flui dul permanent al năzuinţelor noastre moderne . . . aici s-a hrănit spe
i":lnţa p entru ziua de miine'") biblioteca şi arhiva familiei. Gestul său este
o dovadă a profundului patriotism şi interes purtat instruirii şi educării
fii lor neamului românesc.
La 6 decembrie 1 927 Vasile Kogălniceanu înaintează directorului li
ceului "Andrei Şaguna", Iosi f B l ag a , pri m a ofertă manirestindu-şi intenţia
de a dona bibl i l� t ec:a sa din B u c u re şt i � i Bra�ov, liceului, de u n de rezultă
d o parte din ea se afla deja în localitate. Aceasta se datoreşte faptului că
aşa cum menţionează in scrisoare intenţiona la acea dată să se stabilească
definitiv în Braşov, unde avea locuinţă pe st r. Neagră n r. 6525.

, .Din tinereţe - spune Vasile Kogălniceanu - am avut o dragoste
caldă pentru oraşul Braşov şi a gintei noastre de peste munţi care este
m a tc a românismului,
leagănul naţionalităţii noastre . . . In mintea mea
visam Braşovul ca viitoare cetate strategică a României de mîine. Era
natural aoest dor, căci de cînd există lumea şi cît va exista legea firească
spune că m untele domină valea şi doar t oat ă lupta milenară s-a dat pentru
posesiunea munţilor de unde stăpînitorul domină şesul p înă la Tisa. Munţii
cu codrul lor au fost totdeauna refugiul şi cetatea de apărare a neamului
nostru la orice invazie de b arba ri " 26.
Directorul liceului, Iosif Blaga, înaintează referatul său Eforiei Şcolare
la 20 decembrie 1927 'Z1 după care se va accepta donaţia. La rindul său
23 Arhiv<>le Statului Braşov, Fond : Colecţia de documente a Bibliotecii ,.Astra"Rraşov, donaţia lui Mihail şi Vasile Kogălniceanu, Doc. 76.
2 4 Muzeul judeţean Braşov, Arhiva Mureşenilor, Dos. 3 14, Doc. 1 1.930 şi 1 1 .933.
2 5 Arhivele Statului Braşov, Fond: Eforia şcolară Braşov, Dos. 573, f. � 26 Ibidem.
27 Ibidem, fila 3.
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Eforia comumca acest lucru lui Vasile Kogălniceanu la 13 ianuarie 1 92Ş,
exprimindu-şi mulţumirile jn numele tuturor susţinătorilor liceului �8.
Intr-adevăr actul capătă o valoare deosebită ·atît prin numărul mar.e
de volume (20 00.0)29 cît. şi prin provenienţa ei .
Un an mai tîrziu la 22 iulie 1 929, Vasile Kog�lniceanu - adresînd u-se
Pl'el?edintelui despărţămîntului " Astra" Braşov Dr. Nicolae Căliman __:__
făcea o nouă don!'lţie, de data aceasta un număr de 87 acte, printre care se
aflau documente privind pe Ion Eliade Rădulescu. domnitorul Alexandru
Ioan Cuza. Miron. Costin, Ştefan Golescu, l psilante, Aron Densu�ianu şi
alţii 30.
In post scriptum-ul scrisorii , Vasile Kogălniceanu menţionează şi
adaosul unui număr de 39 file manuscrise ale Dr. KrezzulPscu3 1 , consti
tuind discursul acestuia de introducere la alegerea ca membru al :\cade
miei Române. Regretabil că acest document nu s-a păstrat. Tot atunci î n
23 iulie 1 929, Vasile Kogălniceanu trimite pentru despărţămîntul . , :\stra"
Braşov din propriile sale lucrări un număr de 42, din care volumele III
şi IV legate 32 .
Un caz aparte î n cadrul documentelor din donaţie îl constituie manu
scrisul 33 caiet format registru, al apelului ,,Către săteni" conceput de
Vasile Kogălniceanu.
I n istoriografia răscoalei ţărăneşti din anul 1 907 este cunoscută numai
e>xistenţa broşurii .,Către săteni" care a fost tipărită în septembrie 1 906
şi răspîndită în judeţele din j.urul Capitalei, in nordul Moldovei, ca şi in
j udeţele Munteniei şi Olteniei 34.
Broşura . ,Către săteni" a constituit alături de poezia lui George Coş
buc . . Noi \Tem pămînt", material propagandistic considerat de autorităţi
drept , .incendiar" 35. In prezent acest manuscris se află in colecţia de docu
mente donate de Vasile Kogălniceanu Liceului "Andrei Şaguna" din Bra
şov in anul 1 92 7 . Data redactării manuscrisului 36 este 30 august �906 ; el
este semnat de Vasile Kogălniceanu şi de alţi cîţiva susţinători ai cauzei
ţărăneşti constituiţi intr-un comitet de acţiune 37 .
·

Unul din obiectivele pe care Vasile Kogălniceanu şi semnatarii le-au
indeplinit a fost şi acela de a stringe adeziunea ţărănimii prin iscălirea
apelului. Această acţiune din vara anului 1 906 relevă faptul că strîngerea
lor - care in final au totalizat 40 000 de iscălituri 38 - denotă o acţiune
l argă, care, fără îndoială, a insemnat pe lîngă o propagandă intensă pPntru
cauza ţărănească, şi un factor in pregătirea însăşi a răscoalei din 1 9 0 7 .
Cercetările noastre întreprinse pînă in prezent ne permit s ă conside28 Ibidem, fila 1 .
�9 I bidem, fila 3.

30 Arhivele Statului Braşov, Fon d : Colecţia de documente a Bibliotecii .,.4.stra"1Jraşov, donaţia Mihail şi Vasile Kogdlniceanu, Doc. 8 1 .
3 1 Ibidem.

32 Ibidem, Doc. 79.
33 Ibidem, Doc. 7 1 .
3 4 Titu Georgescu, Ion Ilincioiu, op. cit., p. 5 3 .
35

I bidem.
Arhivele Statului Braşov, Fond : Colecţia de documente a Bibliotecii "Astra"
Braşov, donaţia Mihail şi Vasile Kogdlniceanu, Doc. 7 1 .
3 7 Ibidem.
38 Vasile Kogălniceanu, "Cdtre săteni", Bucureşti, septembrie 1906.
36
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răm că una din cele nouă condici 39 întocmite şi răspîndite este manuscri
sul păstrat la Arhivele Statului din Braşov, manuscri& care a fost prezentat
de Vasile Kogălniceanu în adunarea ce a avut loc la data de 5 septembrie
l 906. în sala Oppler din Bucureşti, urmind apoi tipărirea lui într-un tiraj
de 10 000 exemplare:
.
Această afirmaţie se sprijină pe o menţiune ulterior făcută pe docu
ment de către Vasile Kogălniceanu în care specifică : .. celelalte iscălituri
au · fost subscrise în opt condici şi-au fost luate de judecătorul a n u me
numit şi t rimis de la Bucureşti. această ruşine a omeniei se cheamă Efti.mle
Antonescu care în urmă a fost recompensat pentru toate nelegiuirile sale
de partidul de la putere din 1 9 0 7
partidul liberal - ss. Vasile Kogăl
niceanu 40 .
S î n t c u \·inte care reflectă temperamentul acestui pasionat apărător al
cc.uzei ţărănimii române. democrat convins care pe acelaşi caiet nota la
30 august 1 906 : .,Fi e-care v a putea să vie î n tru noi să-şi spuie cuvîntul.
In ziua cînd ţărănimea va fi unită într-un cuget. nimeni nu va putea să
le stea in cale . Să-şi aducă mereu aminte de aceasta şi să caute a lucra
pe temeiul acestor dorinţi.'' 41.
Pri n existenţa acestor documente care atestă. pe lîngă strînsele legă
turi braşovene ale celor doi Kogălniceni şi unele aspecte referitoare la
evenimente importante ale istoriei noastre, se adaugă o nouă filă relevantă
pentru luptele politice ale patrioţilor români de pe ambele versante ale
( 'arpaţilor.
-

ANEXE
1
Stimate Domnule Kogălniceanu •, permiteţi-mi a vă exprima, in ajunul Bobo
tezei . urările mele cele mai fierbinţi pentru o grabnică însănătoşire, precum şt
pentru binele şi prosperitatea familiei D-voastră. Dorind să aflu cum vă mai merge
am rugat pe vechiul şi credinciosul corespondent al "Gazetei", d. Teofil Frincu, sa
vft viziteze şi să vă exprime şi prin grai sentimentele de adîncă stimă şi veneraţiune,
·
ce vi le p;\ strează.
Al D-voastră devotat
Dr.

A.

Mure�ianu.

Braşov, 4 ( 16) ianuarie. 1887.

A rhirele Statului Braşov, Fond : Colecţia de documente a bibliotecii "Astra"-Braşov,
donaţia "Mihail şi Vasile Kogălniceanu", Doc. 64.
•

Scrisoare adresată de Dr.

A.

Mureşianu lui Mihail Kogălniceanu.

39 Arhivele Statului Braşov, Fond : Colecţia de documente a Bibliotecii "Astra"
Braşov, donaţia Mihail şi Vasile Kogălniceanu, Doc. 70.
40 Ibidem.
4 1 Ibidem.
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Iubitul meu Domn şi amU:

•.

Onorabile D r. Aurel Mureşi.anu '

Vechiul rolaborator al "Gazetei Transilvaniei•, încă de pe la anii 1639- 1849;
pennite-mi a-ţi adresa felicitările mele sincere şi con na ţionale, cu ocaziunea jubi
leului de 30 de ani al existenţii vetentnului ziaristicei române.
Şi eu in acest an serbez: intre ai mei j ubileul de 50 ani de viaţă politică.
In acest lun g timp de cl.nciz:eci de ani nu oda.tă m-am întîlnit cu lupt.'ltorii
lllureşeni; deşi aflindu-ne in ţări politic despăl"ţite nu odată am simpatizat şi am
lucm..t tmpreună, căci şi unii şi alţii am avut şi am urmărit acelaşi scop : apărarea
�i întărirea naţionalităţii române, fie tiin.colo fie dincoace de Carpaţi.
Cite evenimente s-au petrecut în ţări l e noastre in această jumătate de seeol.
Cite l upte am susţinut. cit curaj s-a arătat, cită abnegeţlWle .am dezvol•tat,
cite sacrificii am făCut şi noi şi voi, sau mai bine z:.icînd noi impreună !
Noi Românii de dincoac e de C arpaţi am fost mai fericiţi decit voi Românii
d e sub coroana Habsburgilor.
Noi ne-am văzut visul cu ochii ! Am ajuns a fi un slat liber şi independe11t.
Ocup ăm azi un loc respectabi l intre naţiunile de sine stătă.toare. Suntem stăpîni pe
destinele noastre, şi \"iitorul nostru atîrnă numai de noi; de inteligenţa, de p rude nta.
de energia ce vom şti a desvolta in mijlocul pericolelor ce ne-ar ameninţa.
Voi iubiţii noştri fraţi de peste Carpaţi a-ţi dobindit mult pe tărîmul culturei
naţionale, şi aceasta in mare parte mulţwnită "Gazetei Transilvaniei•, dar n-aţi
ajuns încă acolo unde trebuie să ţinteze ori-ce naţiune mîndră de singele care curge
in vinele sale, şi mai ales naţiunea română urmaşă poporului-împărat.
Spre a ajunge la acest scop măreţ, mai trebuiesc încă multe sforţări, multe
sacrificii, multă prudenţă pol i tică şi mai presus de toate unire, unire deplină între
voi, unire în cnget, unire în rimţiri, cum zicea nemuritorul vostru bard naţional.

Dreptul nu pere nici odată, mai ales cind el are apărători ca voi curaj�ii fii
ai Carpaţilor, care in mijlocul pe rse cu ţiun ilor, al restriştelor, aţi ştiut a susţ i nea pE'
t•aloroasa "Gazeta a Transilvaniei .. ce a fost şi este nu numai marea voastră inaint�
- luptătoare, dar şi însuşi analele admirabilelor voastre acte pentru susţinerea şi
desvoltarea naţionalităţii române în timp d e jumătate secol.

Noi Românii din regatul românesc un minut n-am fost, un minut nu sun tem
fără a împărtăşi durerile voastre, fără a simpatiza cu sforţările voastre pentru
asigurarea naţionalităţii române, acolo unde D-zeu şi Divu.l Traian au împlîntat-o,
căci ştim că atunci cind - (dar aceasta nu va fi) - cînd naţionalitatea română ar
fi stinsă peste carpaţi, nici noi Românii de dincoace de Carpaţi nu vom avea pro
pria noastră existenţă naţională asigurată !

Cu toţii s i mţ i m, in inima fiecărui din noi există dar durerea de a vedea poli
tica greşită şi funestă ce se urmăreşte î n contra Românilor de către concetăţenii
voştri Maghiari, politica mai inainte de toate funestă însuşi statului ungar !
Totdeauna am avut simpatii vii pentru naţiunea maghiară, dar asemenea
pururea am deplins linia de purtare a o mare parte de Maghiari către Români
c oncet{tţ eni ai lor : sentimentele mele au corespuns pururea actelor mele. Cind i n
1 868 - sunt acum 20 de ani - am vizitat parlamentul Ungariei, cite capete am
recunm;cut, care i n 1860 se refugiaseră in Moldova şi pe care eu prim-m i nistru a l ui
Cuza-Vodă l e-am refuzat gâz:ilor guvernului absolutist, ce atunci domnea în Buda
pesta ca ş i în Viena.

Cind prefectul de Galaţi, in 1860, voia să predea consulului austri a c pe refugia
ţii Vidasz şi Berzenczey, comitele Secuilor, şi cind aceştia iarna îmbrăcaţi numai cu
un veşmînt de vară, au venit la laşi, eu pe răspunderea mea le-am dat, un sauf < ond ui t i-am îmbrăcat cu înseşi blanele mele, şi in trăsura mea i-am inapoiat la
Galaţi. unde au urmat a petrece in linişte sub protecţiunea drapelului român; cu
tcate protestaţiunile şi am� n i n ţăril e reprezentantului Austriei. Această linie de pur
tare osp i t alie ră mi-a fost d ic t at ă prin crezul politic cel profesez şi astăzi, ca acei
c a r � predică î nfr iiţi re a între p opo arele Ungariei, prin egala indrituire şi respectarea
drepturilor naţional ităţilor nema ghia re de sub coroana Sfintului Ştefan, lucrează
pentr11 întărirea şi înflorirea statu l u i Ungariei : şi din contra acei ce împilează pe
Români, acei ce voi esc a stinge naţionalitatea rom â n ă din Ardeal şi Banat sunt mai
mult d u ş ma n ii prezen tului şi viitorului Ungariei, decit ai însuşi Românilor.

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

LEGATURILE LUI MIHAIL ŞI VASILE KOGALNICEANU CU BRAŞOVUL

193

In aceste sentimente, care cred că - curînd sau tîrziu - vor fi împărtăşite
numai de adevăraţii oameni de stat ai Ungariei, dar şi de adevăraţii ei ziarişti,
vă reînnoiesc felicitările mele. urările mele călduroase şi sincere la frumoasa voastră
serbare !
Regret din suflet că nu sunt decît cu inima în mij locul acelora ca!'e serbează
J Ubileul , .Gazetei Transilvaniei".
Ca concluziune doresc ca "Gazeta• să ajungă la j ubileul său de o sută de ani 1
Facă D-zeu şi energia voastră ca acel jubileu să se serbeze în mijlocul unei
naţiuni fericite, adică ajunse la culmea împlinirei dreptelor sale aspimţiuni ! Numai
astfel naţiunea română de peste Carpaţi, alăturea cu naţiunea maghiară, avînd am
l;ele aceleaşi drepturi şi indatoriri, va lucra împreună la întărirea şi gloria patriei
comune . . .
nu

Bucureşti, decembrie, 1887.

M. Kogălniceanu

Muzeul j udeţean Braşov, Arhiva Mureşenilor, Doc. 853.
,.Gazeta Transilvaniei", număr jubiliar, Braşov, iunie 1 90 8 ; Dumitru Mircea, O scri
soare a lui Kogălniceanu, in "Tribuna", nr. 36, 7 septembrie 1967.

3
Bucureşti, 1 1/24 ianuarie, 1908.
Sti mate D-le Dr. Aurel Mureşianu,
In familia mea am avut un adevărat cult pentru valoroasa Gazeta a Transil
vaniei, care a înfruntat ca un falnic stejar vijelia a şeapte decenii. In decursul
acestor ani Gazeta a stat martoră a frămîntărilor şi prefacerilor înregistrate în
a rhivele sale, ce le am putea nwni cu drept cuvint naţionale, deci şi ale întregului
neam românesc.
lntemeiată de Gheorghe Bariţiu, Iacob şi Andrei Mureşianu, tocmai în zorile
revoluţiei de la 1848, aşa stă scris in destinul "Gazetei Transilvaniei" ca originea ei
să-i fie şi programul ei. Greutăţile ce începură la 1838 dăinuiesc încă, şi cu ele tre
buie să continuie şi misiunea Gazetei. E îmbucurătoare şi înălţătoare pînă la sublim
pilda ziarului ce aveţi onoare să-1 conduceţi, că a putut fi tot deauna la înălţimea
sa în mijlocul celor mai mari uragane sociale: cum a fost epoca viforoasă dintre
I R38-1848 precum şi revoluţiunea din anii 1 848/1849. Puţine ziare, nu zic de la noi,
c i chiar din apusul luminat, (care n-a trăit ca noi veacuri numai cu arma la umăr),
zic, puţine ziare sînt care să se poată făli cu un trecut ca al Gazetei Dv.
Cu atit mai mare e bucuria noastră pentru j ubileul vostru publicistic, care
e un adevărat eveniment naţional.
Dacă epoca noastră ce o străbatem n-ar fi atît de demoralizată şi lipsită de
ideal naţional, o serbare jubiliară ca a "Gazetei Transilvaniei• ar fi trebuit să în
trunească la Braşov pe cei mai demni reprezentanţi ai întregei prese române : de
aici, din Basarabia şi Bucovina, ea ar fi trebuit să fie serbarea ziaristicei române
grupate sub vechiul steag . . .
Din nenorocire timpul în care trăim e păcătos din cale· afară. D-v. aţi suferit
�i duceţi încă o luptă sfîntă pentru un ideal, care dacă e naţional, e în acela�i timp
şi al umintăţei întregi, căci e al j ustiţiei eterne şi tocmai aceasta deosebeşte idealul
nostru naţional de cel al altor popoare, al căror ideal e cotropitor. Astfel aţi aşezat
baza solidarităţei naţionale ce numai D-v o practicaţi. Astfel numai la D-v mai
grăiesc morţii naţiunei, numai la D-v. le mai ascultaţi solemna lor voce, numai D-v.
mai îndepliniţi misiunea, pe care sinteţi indrumaţi, numai D v n-aţi rupt legăturile
cu trecutul.
Noi, pigmeii, aceşti de dincoace de munţi am rupt-o cu trecutul. La noi Aquila
Română s-a prefăcut într-un ordinar corb ce wnblă după hoituri de interese perso
nale, noi nu mai avem un ideal.
Dacă printr-o minune dumnezeiască s-ar întîmpla ca să l se împlinească dorul
unui Andrei Mureşianu, dor suprem ce 1-a formulat astfel:
"Dorirea-şi după moarte să viu la zece ant•, bietul martir, planind peste noi.
de cele ce ar vedea s-ar întoaree in n egru-l mormînt nwnal ca să nu vază falsa
noastră inimă.
·u

-

Cum1dava
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Cînd vă scriu iubite Domnule Mureşianu, vibrind de aces te sentimente, jubi
leul ,.Gazetei" e pentru mine o dumb ravă verde în care mă re fugie z din deşertul
de nisip in care mă găsesc. E o m în găiere ca id ealul nostru, al citor-va, găseşte un
azil la D-v, în caracterele D-v de granit.
Fiţi rezerva părţii neamului româ ne sc de dincoace, conduceţi-vă de bunul D-v
şi creşte-ţi limba românească, ca ea să fie frontiera pentru noi şi voi, i ar n u Ca rpaţii .
Fiţi rezerva părţii neamului românesc de dincoace, conduceţi-vă de bunul Dv.
geniu. Nu vă luaţi după politicianii noştri, care nu se cutremură, nu se sfiesc. ca
să ia sfînta voastră cauză ca platformă politică, de ajungere la pute re .
Vă veţi fi aducind aminte, iubite d-le Mureşian u, că la 1896, cind eram prim
reda ctor la ziarul .,Românul" , predicam neamestecul nostru in direcţia politicei D-v,
li'.sînd judecatei D-v sănătoase conducerea ei.
Dacă acwn zece ani mai bine am fost de ideea aceasta, acuma după cele
întîmplate în primăvara anului trecut (ce ne-au arătat de ce fel de strat social
suntem Îlnpovăraţi ) , cred mai mult încă că vă este d e recomandat să vă fer i ţi de noi
şi de politicianismul nostru.

Vă rememorez de a�emenea. iubite d-le Mu reş ianu , şi s c r isoare a ce aC'WTI
20 de ani părintele meu Mihail Kogălniceanu - fiind bolnav - mi-a dictat-o mie
cu ocazia jubileului ,.Gazetei" de 50 de ani şi pe care aţi publicat-o în ,.G azeta
Transilvaniei" tot în ordinea aceasta de idei, de care mă inspir şi pînă azi.
Vă zic, iubite domnule Mureşianu, faceţi din ,.Gazeta Transilvaniei" Evan
ghel ia neamului românesc, un catechism de creşterea lui morală şi de formare de
caractere naţionale.
Cu distinsă stimă al D-v,
Vasile M. Kogălniceanu,

publicist, fost deputat.
Gazeta Tra nsilva niei,

LXXI,

număr jubiliar, B raşov, iunie 1908.

4
Braşov, 5/IV 1908.
Scwnpă amintire.

•

Pree stimate Domn ule Kogălnic eanu ,
De mul t vreau să vă scriu şi să vă mulţumesc de frumoasa sc risoa re ce m i-aţi
trimis-o pentru numărul festiv al ., Gazetei ". Am fost adînc miş cat de dra goste a cu
care n e în tîmp i naţi, mai ales reamintindu-ne legăturile de amiciţie în care am stat
cu ferici tu l şi neuitatul D-v părinte.
Mi revoc în memorie cu multă mulţwnire şi c u pietate acele ore, dintre cel�
mai plăcute ale vieţii mel e, care le-am p e trec ut în socie tatea tatălui D-voastră, care
ne iubea pe noi Ardelenii şi se interesa atît de mult de stăruinţele şi luptels

noastre ••.

Intre mine şi tatăl D-voastră se născu o simpatie şi amiciţie ce-o pretuiam

('�1

cît vedeam î ntri nsul pe cel mai mare şi mai genial dintre bărbaţii de stat ai Româ
niei. In anul 189 1 , trei săptămîn i înainte de ce a p l ecat la Paris ca să se supună

operaţiei , căreia

i-a sucombat, l-am vizitat într-o după amiază la şosea. Zăcea în
pat, dar cu toate acestea m -a primit îndată şi foarte călduros. Am convorbit îm
preună peste două ore.

M-a întrebat cwn ne merge în Ardeal şi după ce l-am informat despre tonte
mi-a vorbit cu el an ul propriu lui de situaţiu ne a Ţării Româneşti, de bărbaţii ei
conducători şi de regele. Ml-a spus că cu puţine zile înainte a adresat regelui. din
incidentul jubileulul l ui de 25 de ani, o scrisoare , al căreia cup rin s mi l-a schiţat
pe scurt, zicînd că această scrisoare cup rinde testamentul său. Convorbirea aceasta
din urmă ce am avut-o cu Mihail Kogălniceanu, mi-a rămas adînc intip ăr it ă în m�
morie, N-am citit nicăieri nimic despre scrisoarea aceasta de felicitare, care după
natura ei n u era destinată de a ft publicată. Mult aş dori să ştiu dacă nu se află
c umva in arhiva familiei D-voastre vre-o copie a acestei scrisori eli! imp o rta ntA
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Voiam să zic, că toate aceste evenimente, printre care şi scrisoarea ce
ne-a adresat-o tatăl D-voastră la jubileul de 50 de ani al "GazeteiM - scrisoare pe
care cum ne spuneţi, v-a dictat-o chiar D-voastră, din care insuflă aceeaşi dragoste
şi aceeaşi preţuire a năzuinţelor şi a luptelor noastre pentru cauza român ismului.
Din pricina mai multor piedici, ce s-au ivit, am trebuit să amin precum veţi
fi aflat, apariţia numărului jubiliar care se tipăreşte acuma
Indreptarea ce aţi dorit a se face in manuscrisul D-voastră la penultimul
aliniat, se va face intocmai după indreptarea D-voastre.
In aliniatul premergător acesteia ziceţi : "Dacă acuma zece ani mai bine am
fost de ideea aceasta a neamestecului, acum după cele întîmplate in primăvara
anului trecut, ce ne-am arătat de ce fel de strat social suntem, să vă feriţi de
noi şi de po!iticianismul nostru" .
Imi permit a vă atrage atenţiunea ca in rindul ultim al acestui pasagiu .. să
v;'t feriţi de noi şi de" etc. apar poate prea aspre cuvintele ,.de noi". In pasagele
ar.terioare vorbi ţi numai de politicianism. De aceea cred că aţi voit să accentuaţi
numai ferirea de acest politicianism şi ca cuvintelor "de noi" nu le-aţi dat înţelesul,
ce li I-ar putea da cetitorul. Aşa este ?
Acum îndrăznesc a vă adresa o rugare deosebită.
Uitasem să vă spun că una din cauzele amînării numărului festiv este şi hotă
rîrea ce am luat-o de a aduce şi portretele virtuoşilor colaboratori de odinioară ai
.. Gazetei" şi ai "Foaiei". Mi-a fost greu să le adun şi încă-mi lipsesc mai multe din
cele mai însemnate. Fotografia părintelui D-voastră o am, dar aşi dori să am dacă
va fi posibil, o fotografie a lui mai veche de prin anii 50, cind colabora la "Gazeta"
şi la ,.Foaie". De cum-va o aveţi D-voastră vă rog frumos a mi-o imprumuta pe timp
scurt, ca să pot să-mi comand clişeul după ea.
Imi mai vine tot odată a vă mai ruga şi pentru alte fotografii, ce încă nu le
am, de cumva s-ar afla, cum presupun în albumul familiei D-voastră. Aş mai dorl
adică să am cite o fotogtafie de a lui Eliade, apoi a lui Constantin Hurmuzaki , Con
stantin Negruzzi şi Stamati din Iaşi.
Fotografia părintelui D-voastră şi pe acelea ce le veţi mai avea din cele
amintite mai sus vă rog să binevoiţi a mi le trimite cît se poate mai curînd.
Vă salut călduros şi cu dragoste frăţească şi vă rog prea stimate Domnule
Kogălniceanu, să primiţi asigurarea d istlnsei mele stime
•••.

••••.

A. Mureşianu.
Muzeul judeţean Braşov, Arhiva Mureşenilor, Dos. 105, Doc. 1015.
•
••

•••

••••

Semnătura autografă a lui Vasile M. Kogălniceanu.
Din ciorna-manuscris aflată in Arhiva Mureşenilor, dosar 597, nr. 5942, extra
gem pasajele inexistente în scrisoarea trimisă de Aurel Mureşianu lui Vasile
Kogălniceanu.
,.Imi reamintesc cu pietate acele oare din cele mai plăcute ale vieţii mele care
le-am petrecut in vila Kogălniceanu in societatea tatălui D-voastră, ne iubea pe
noi Ardelenii şi arată aşa de mult interes şi pricepere pentru luptele şi neca
zurile noastre".
,.Din cauza că am fost bolnav în timpul din urmă şi din cauza unor piedici treb
nice ce s-au ivit in tipografia mea am trebuit să amin precum veţi fi aflat apa
riţiunea numărului j ubiliarM.

5
Domnului Vasile M. Kogălniceanu,
Brăila, 1914, 16 I .
Mult stimate Domnule Kogălniceanu,
D inainte de sărbători am părăsit Sinaia venind, ca in toate iernile, aici I a
copii. Acest c a z ş i mai adăugindu-se l a e l ş i recenta intrerupere a comunicaţiilor
au contribuit la intirzierea răspunsului meu, care se rezumă în felicitarea mea pen
tru sublima idee şi demna iniţiativă intru înfiinţarea comitetului de acţiune a
publicaţiei operelor Marelui RomAn, fericitului vostru părinte. Cu această ocaziune
mă grăbesc a vă mulţumi şi pentru deosebita onoare ce mă faceţi a mă considera
13°
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intre amicii D-v membri ai comitetului respectiv, o distincţiune pe care o primesc
c u recunoştinţă.
Al D-v devotat amic

General Groza.

•

Arhivele Statului Braşov, Fond : Colecţia de documente a bibliotecii "Astra" Braşov,
donaţia "Mihail şi Vasile Kogdlniceanu", Do c . 76.
•

Referitor la viaţa şi activitatea generalului Moise Groza, vezi : Luana Popa, Ga

zeta Transilvaniei, oglindd a războiului pentru cucerirea independenţei de stat a
României, in Cumidava, X, 1977, Braşov, p. 55.

6
B ucureşti, 22 ianuarie, 1932.
Iubite şi Prea Stimate D-le Mureşianu,
Mulţumesc călduros de buna D-tale voinţă de a fi vorbit cu Dl. Albulez in
privinţa adeverinţei pentru fişe.
Aici alăturat vă trimit un cont - situaţie de ce rate datoraţi la Creditul
Urban. Tot odată vă confinn c-am luat notă de plîngerea D-vs. şi am comunicat-o
ş.i Direcţiunei.
Vă alătur o adeverinţă pentru fişe. Imi face o plăcere să vin acum la Braşov
pentru 2-3 zile dar mă simt suferind şi cu vremea aceasta nu am curajul să mă
expun.
Am scris D-lui Albulez şi i-am mulţumit de primirea adeverinţei pentru fişe �;i
contul curent.
Respectuoase sărutări de mîna D-nei Mureşianu iar D-tră o românească strin
gere de mină,
al D-tră prieten
Vasile M. Kogălniceanu.
Muzeul judeţean Braşov, Arhiva Mureşenilor, Dos. 314, Doc. 1 1930.

7
Braşov, 6 decembrie, 1927
Prea stimate Domnule D irector
al Liceului Andrei Şaguna,
Braşov.
Din tinereţe am avut o dragoste caldă pentru oraşul Braşov şi a gintei noastre
de peste munţi, care este matca românismului, leagănul naţionalităţii noastre.
Nu treceam graniţa la Predeal fără să mă opresc, la dus şi la întors în ţară,
măcar pe o zi în cetatea Braşovului.
Mai incoace mai găsisem un bun amic şi prieten politic pe Vintilă. C. A Ro
setti, cu care petreceam adesea vara, zile plăcute la Noua şi Braşov.
In mintea mea visam Braşovul ca viitoare cetate strategică a României de
miine.
Era natural acest dor, căci de cînd există lumea, şi cît va exista, legea firească
spune că muntele domină valea şi doar toată lupta m ilenară s-a dat pentru pose
aiunea m unţilor de unde stăpînitorul domină şesul pînă la Tisa.
Munţii cu codrul lor au fost totdeauna refugiul şi cetatea de apărare a nea
mului nostru la orice invazie de barbari.
Şi singurul nostru apărător în vîrful munţilor şi a cadrului a fost numai
credinţa în Dumnezeu, în Dumnezeul părinţilor noştri.
Acestei trageri de inimă către oraşul Braşov, capitala militară a României de
azi, că datoresc hotărîrea la bătrîneţe să mă stabilesc aci şi ca un semn de dragoste
dăruiesc de acum toată Biblioteca de cărţi din Bucureşti şi Braşov liceului Andrei
Şaeuna a cărui vrednic director sunteţi.
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Doresc c a Biblioteca Liceului Şaguna din Braşov înzestrată î n viitor din toate
părţile şi în special de bunul meu prieten Doctorul Angelescu, să devie cel mai
scump tezaur pentru propăşirea neamului şi înflorirea Limbei strămoşeşti.
Prea stimate Domnule Director veţi binevoi a-mi pune la dispoziţie un elev
care va forma împreună cu mine un inventar in dublu exemplar de cărţile predate
şi trecute in catalogul general al Liceului.
Cu o românească strîngere de mînă,
Sunt al D-voastră prea devotat,
Vasile M. Kogălniceanu
Strada Neagră nr. 65
Bucureşti, str. Ştirbei Vodă, nr. 1 26
Copie întocmită de Iosif Blaga, directorul Liceului Andrei Şaguna, după scrisoarea
trimisă de Vasile Kogălniceanu.

Arhivele Statului Braşov, Fond : Eforia Şcolară Braşov, Dac.

573,

f. 2.

8
Onorată Eforie Şcolară,
Onorabilul Domn Vasile M. Kogălniceanu, fiul marelui patriot şi învăţat româri
Mihail Kogălniceanu, î:n dragostea sa pentru Liceul din Braşov şi apreciin d impor
tanţa acestei mari puteri româneşti din trecutul neamului nostru s-a hotărît să
dăruiască, adresîndu-ne• în privinţa aceasta o scrisoare, pe care o alătur în copie,
întreaga Bibliotecă, de vreo 20000 de volume, a fericitului său părinte, pe seama
Liceului npstru.
Acest mare dar ne este foarte preţios nu numai în baza valorii lui reprezen
tînd un nou spor pentru importanţa Liceului nostru şi mijloace deosebite pentru
îndeplinirea scopului lui, dar ne este preţios şi în baza sentimentelor marelui donator
cu care se sporeşte şi puterea morală a Liceului nostru.
Mi-am ţinut de plăcută datorie a vă adu<;:e la cunoştinţă această faptă gene
roasă a D-lui Vasile M. Kogălniceanu şi înregistrarea ei în viaţa Liceului nostru.
Onorată Eforie Şcolară in coinţelegere cu corpul profesoral şi Direcţiunea va
găsi modul de aşezare a acestei Biblioteci valoroase căutînd acum ca întreaga
Bibliotecă să aibă cel puţin două săli mari unele lîngă altele. Ne�am cugetat şi la
o stăruinţă pe lîngă Ministerul Instrucţiunii de a ne clădi o casă anume pentru
Biblioteca noastră, care să se prefacă in Bibliotecă publică, în uzul Braşovului,
avînd să fie zidită lîngă casa profesorilor, dar vremile de acum ni se par nu destul
de· accesibile pentru scopul acesta mare şi folositor, de alt cum pentru cultura acestui
oraş.
Braşov, 20 decembrie, 1927.
Director,
I. Blaga
Arhieele Statului Braşov, Fond : Eforia Şcolară Braşo't·, Doc. 573, f. 3.

9
Mult stimate Domnule,
Luind act din raportul Direcţiunii Liceului Andrei Şaguna nr. 5!J.2 din 20 de
cembrie anul trecut că D-voastră aţi donat acestui Liceu bogata D-voastră bibliotecâ
de cărţi din Bucureşti şi Braşov, Eforia Şcolară îşi îndeplineşte o plăcută datorie
exprimîndu-vă în numele corporaţiunilor administrative ale şcoalelor, cea mai adîncă
mu}ţumită.
Eforia şcolară va căuta să se înfăptuiască cît mai neîntirziat dorinţa D-voastrâ
ca ,,biblioteca Liceulni Andrei Şaguna din Braşov să devie cel mai scump tezaur
pentru propăşirea neamului şi înflorirea limbei strămoşeşti".
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Primiţi Mult Stimate Domn, asigurarea deosebitei noastre stime şi conside
raţiuni.
Braşov, din şedinţa Eforiei Şcolare, ţinută la 13 ianuarie 1928.

Arhivele Statului Braşov, Fon d : Eforia Şcolară Braşov, Doc. 573, f. 1 .

10
Braşov, 22 iulie 1929.
Prea stimate Domnule Preşedinte al Astrei din Braşov ş i Prea Iubite Domnule
Brediceanu,
Stăruinţei D-v şi sufletului D-v românesc mă imbie de a îmbogăţi Astra şi cu
d ocumente româneşti:
Vă alătur 87 de acte între care de ale lu i :
1 . Ion Heliad Rădulescu.
:.>. O carte de vizită a lui Aurel Mureşianu.
:�. Colonel Langa, Ştefan Golescu, Domnitorul Cuza, G. Miron Costin, Gross, Prinţul
lpsilant. Aran Densuşianu, Jean Bălăceanu Vasea 1874, Mesalos Karmon, Iorgu Radu,
Dr. Sterie, N. Al. Moruzzi, Doctor Lambert (conspirator 1864), referat Davilla etc.,
etc. toate inedite. Cu altă ocazie voi tot completa Arhivele Astrei.
Cu veche şi sinceră dragoste românească, al D-v
devotat Vasile Kogălniceanu
Mai adaug 39 file manuscript scris de Doctorul Kreţulescu (fost Prim Ministru),
discursul său de i ntroducere la alegerea sa ca membru al Academiei Române.
Cu multă afecţiune,
Kogăl niceanu.

Arhit'ele Statului Braşov, Fon d : Colecţia de documente a biblioteci i ,.Astra"-Braşov,
dinaţia "Mihail şi Vasile Kogălniceanu", Doc. 81 .

11
2 :! iulie, 1929.
Prea stimate Domnule Preşedinte a ,.Astrei"
Braşov,
Vă alătur pentru Biblioteca "Astrei" umilele mele lucrări in n umăr de 42 reu
nite in două volume, volumul III şi IV legate; cu alte ocazii vă voi preda şi celel alte
lucrări ale mele.
Cu sinceră afecţiune,
al O-voastră prea devotat,
Vasile M. Kogălniceanu.

Arhirele Statu lui Braşov, Fond : Colecţia de documente a bibliotecii ,.Astra"-Braşov,
donaţia "Mihail şi Vasile Kogălniceanu", Doc. 79.
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DIE BEZIEHUNGEN VON MIHAIL UND
VASILE KOGALNICEANU ZU BRAŞOV
(ZUSAMMENFASSUNG)

Die Arbeit geht den Beziehungen von Mihail Kogălniceanu ( 1 8 1 71 8 9 1 ) und seines Sohnes, Vasile Kogălniceanu ( 1 86:3- 1 94 1 ), zu den fi.ih 
renden Persănlichkeiten des rumănischen geistigen u n d politischen Lebens
von Kronstadt nach.
Die Zusammenarbeit entsprang einem gemeinsamen Ideal - dem
t-ines einheitlichen Daziens bzw. eines vereinten Rumăniens, dem alle ru
m�inischen Săhne angehăren sollten, ferner den Bestrebungen flir den
Fortschritt des rumănischen Volkes und der rumănischen Kultur und
Sprache. AuBer Informationen liber die engen Beziehungen der beiden
Kogălniceanus zu Kronstadt enthalten die Dokumente auch aufschluGrei
che Daten liber bedeutende historische Ereignisse jener Zeit und sind
auf'>erdem releYante Zeugnisse liber den Kampf der rumănischen Patrioten
zu beiden Seiten des Karpatengiirtels.
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Scrisoare ad resatc'i. de A:_

M ureş ia n u lui Vasi l e Kogălnicennu,

5 aprilie 1 908, Braşov.

��.. .� .. ��
---1..-..._.&. ·-�..::t

Scrisoare adresată de generalul Moise Groza l u i Vasile Kogălniceanu,
1 914, Brăila.
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ad resată de Vasile Kogălniceanu lui Aurel A. Mureoşianu,
22 ianuarie 1 922, Bucureşti .

�: IW !It

It �· #.$ ��

it.!mt d'!l llli;!§

'\;J!llj ;;•M �o'l!lo:l��

-

1!>,'!1-jl.oi'W�.!!! ifl. t.fl lft�
MJ(ti� -.1. !!' Td 1l

1 '

Scrisoare adresată de Vasile Kogălniceanu lui Iosif Blaga,
20 decembrie 1927, Braşov.
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Scrisoare adresată de Iosif Blaga
E)foriei Şcolare Bra')OV,
20 decembrie 1 927, Braşov.

Scrisoare adresată de
Vasile Kogălniceanu
preşedintelui "Astrei" Braşov

Manuscrisul apelului ,.Către săteni", Bucureşti, 30 august, 1906.
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Manuscrisul apelului "Către săten i " , Bucureşti, 30 august, 1906.
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Ziarul "Carpaţ i i " . duminică,

1 1 decembrie, 1 927.
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DOCUMENTE REFERITOARE
LA LEGATURILE FAMILIEI MUREŞENILOR CU
FAMILIA BRATIANU
LUANA POPA

Cercetări recente întreprinse asupra unor documente din a doua jumă
tate a secolului XIX - rapoarte ale oficialităţilor timpului, corespondenţa
revoluţionarilor

munteni,

moldoveni

şi

transilvăneni - demonstr·ează

odată în plus importanţa Braşovului, ca "centru de intilnire şi convergenţă
al i ntereselor românilor de pretutindeni" 1. Incă din deceniul al treilea al
secolului XIX, apariţia, aici, in oraşul de la poalele Timpei, in martie

1 838, a "Gazetei de Transilvania" - organ de indrumare şi conducere
spirituală a românilor din toate ţinuturile româneşti, "mare înainte luptă
toare a Românilor ardeleni" 2, evidenţiază rolul Braşovului in lupta de
t·mancipare naţională. Românii braşoveni, cunoscuţi nu numai ca cei mai
"culţi şi avuţi" dar şi ca "cei mai inflăcăraţi naţionalişti" in "întreaga
Dacie Superioară" 3 activează pe toate planurile pentru realizarea idealu
rilor de libertate şi unitate naţională, în strînsă colaborare cu românii de
dincolo de Carpaţi.
Nu întîmplător în timpul revoluţiei române de la

1 848, cît şi după

în frîngerea ridicării norodului românesc, la Braşov găsesc sprijin şi adă
post numeroşi luntători mun' eni şi moldoveni împreună cu familiile lor.
In acest context se înscrie şi începutul legăturii dintre familiile Mu

reşianu 4 şi Brătianu s , personalităţi de seamă ale istoriei moderne româ1
Aurel A. Mureşianu, La împlinirea unui veac de la întt!meierea Gazetei de
Transilvania. Extras din r r·vis ta "Ţara Bîrsei", p. 22.
2 Muzeul judeţean Braşov, Arhiva Mureşenilor, Dac. 853. S c risoa re a adresată
de M i ha il Kogălniceanu l ui Aurel Mureşianu în de c e mb ri e 1887.
3 Aurel A. Mureş ia n u op. cit., p . 9.
·

4

,

V enirea în anul 1837 a cărturarului Iacob Murt•şianu la 13raşov marchează

incepu tu l afirmării acestei familii (de origine maramureşeană) ln istoria luptei
poporului român pentru eliberare şi unitate naţională.
Membrii familiei : Iacob Mureşianu (1 812-18&7) profesor, redaotor şi director
al "Gazetei Transilvaniei", i n i ţia tor a mai multor instituţii de cultură din Braşov,
membru a l Academiei Române, a fos t pe drept cuvint numit "cel n1ai distins publi
cist şi apărător al drepturilor noastre naţionale" , Andrei Mureşianu (1816-1863)
"veteranul ziaristicii române", autor al imnului Deşteaptă-te române! desfăşoară
o intensă activitate publicistică in paginile " G az ete i Transilvaniei" şi ale "Foii
pentru minte, inimă şi literatură". Dr. Aurel Mureşia11u (1847-1909) continuind
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n�ti. Colaborarea care a existat

de-a lungul

deceniilor

intre

membrii

acestor familii are la bază idealul comun de libertate şi unitate naţională,
d e numele Mureşenilor şi al Brătienilor legîndu-se fapte importante ale
românilor.
Nu cunoaştem, pînă în prezent, data exactă a începutului acestei legă

turi. Aflăm, însă dintr-o scrisoare a Sevastiei Mureşianu, soţia cărturaru
lui braşovean Iacob Mureşianu, adresată in anul 1 873, ginerelui său, căpi
tanul Moise Groza, stabilit la Bucureşti că "şi noi sintem amici foarte bunf
cu tatăl lor (1. C. Brătianu - n . n .) de la 1 848" 6. Posibil că. in toamna lut

1 848 in drumul său către Sibiu, Viena şi apoi Paris, 1 . C. Brătianu. ca şi

numeroşi alţi emigranţi munteni să fi trecut prin Braşov, cunoscînd mai
îndeaproape pe cărturarii Andrei şi Iacob Mureşianu şi stabilind strînse
legături cu aceştia. In virtutea acestei colaborări

1. C. Brătianu proiectează

împreună cu C. A. Rosetti în anul 1 850 .,o mişcare menită să izbucneas('ă
atit i n Principate cit şi in Ardeal" 7. In luna august a aceluiaşi an, Bră
tianu şi Gh. Magheru se află în Transilvania, la Sibiu, de unde i ntră î:1

legături secrete cu "intelectualii din Muntenia" şi desfăşoară o intensă
activitate propagandistică.

Căldura cu care este primit de românii ardeleni, atmosfera revoluţio

nară care domneşte aici, in ciuda măsurilor aspre luate de autorităţ.i lt>
habsburgice, il incintă. !şi împărtăşeşte impresiile lui Nicolae Bălcescu care
la rîndu-i îi scrie lui Ion Ghica aflat la Constantinopol : .,Ion Brătianu a
scris de la Sibiu şi e tare mulţumit de duhul românilor de acolo, cum şi de
ţărani . El zice că î n ţară toate partidele se pleacă spre noi şi ne stimează" 8•
Stabilirea celor doi revoluţionari la Sibiu, nu la Braşov, este motivată de
prudenţa manifestată de aceştia î n faţa atentei supravegheri a Braşovului
- importantă verigă de legătură a revoluţionarilor români, de către au to
r ităţile transilvănene. Cu toate acestea ei au colaborat cu cărturarii bra-

activitatea social politică şi publicistică a tatălui său (Iacob Mureşianu) devine .. pri
mul gazetar de profesie român din Transilvania" ; Iacob Muresianu junior
(1857-1917) compozitor prin creaţia sa componjstică (peste 250 lucrări) a fost numit
întemeietor al "genului instrumental" din muzica românească ; Iuliu Mureşianu
(190()....._ 1 950) prin creaţia sa artistică a fost unul dintre principalii compo7itori af
epocii ; Aurel A. Mureşianu ( 1889-1950) istoric şi filolog realizează o serie de
lucrări istorice care aduc o contribuţie preţioasă la cunoaşteret1 trecutului poporului
român.
5 Amintită pentru prima dată în documente la an.ul 1622 familia boierilor
Brăteni are în secolele XIX-XX-lea o serie de reprezentanţi de seamă ai vieţii
politice româneşti. Remarcabilă este personalitatea lui Jcn C. Brătiunu (1821-1 891 )
figură marcantă a revolutiei burgheza-democratice de la 1848 dar mai ales a răz
boiului pentru cucerirea independenţei de stat a României cin anii 1 877-1R71i, cind
în calitate de prim-ministru susţine cu energie intrarea armatei române in luptă.
Fiul cel mai mare al lui 1. C. Brătianu, Ion 1. C. BrMianu (1864-1927) continuă acti
vitatea politică a tatălui său avînd un rol important în evenimentele din anii
19.16-1918.
6 Muzeul judeţean Braşov, Arhiva Mureşenilor, Dm:. 5:}3, Dac. 4809.
7 Ion C. Briitianu, Viaţa şi faptele sale, 1821-1921, p. 16.
a Ibidem, p. 17.
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şoveni furnizindu-le material propagandistic editat de emigranţii munteni
şi moldoveni in străinătate 9.
Şi după intoal'Cerea revoluţionarilor in ţară şi realizarea unirii Mol
dovei cu Ţara Românească, legăturile familiei Mureşianu cu Brătianu con
tinuă. Despre aceste relaţii aflăm din corespondenţa căpitanului Moise
Groza cu Sevastia şi Iacob Mure�ianu din anii 1 8 73-1874. Tînărul ofiţer
informează despre sprijinul dat de "românii Brătieni" in realizarea. in
vara anului 1 873 a visului său - primirea in armata română. Incadrat
,.intr-un regiment de infanterie" cu "funcţia la biroul statului major al
ministerului de război " este coleg cu căpitanul Brătianu. viitorul general
Brătianu 10 . Dornici de a obţine diploma de inginer, tinerii studiază îm
preună "ceea ce mărturiseşte Moise Groza - înseamnă pentru amîndoi
o considerabilă uşurare" 1 1. In anul următor 1 874 Sevastia Mureşianu are
prilejul de a-l cunoaşte personal, la băile Elăpatak (Vîlcele), pe căpitanul
Brătianu care la fel ca mulţi munteni, vine la tratament in Transilvania.
In anii 1 876-1 877, cind Iacob şi Dr. Aurel Mureşianu. prin interme
diul "Gazetei Transilvaniei" desfăşoară o intensă campanie de presă in
favoarea dobindirii in.dependenţei de stat a României pe cimpul de luptă,
relaţiile cărturarilor braşoveni cu I.C. Brătianu se întăresc. In numeroase
articole, cum ar fi : "Neutralitatea" 1 2 . "In cauza noastră" 13, "Independenţa
statului român" 14, "Acţiunea armatei române" 15, etc., redactorii publica
' iei susţin opinia partidului liberal radical din România condus de
C. A. Rosetti şi I.C. Brătianu, de proclamare a independenţei şi cooperare
militară cu Rusia. Dealtfel, de-a lungul desfăşurării războiului din
1 8 77-1 878, "Gazeta Transilvaniei" a fost o adevărată tribună de luptă
pentru unitate şi independenţă naţională, ea relevind românilor din pro
vinciile aflate sub stăpînire străină necesitatea sprijinirii prin toate mij
loacele a cauzei comune - o Românie independentă - garanţia realizării
idealului de unire a tuturor românilor intr-un singur stat naţional.
Iată de ce, după 1 8 78, legăturile IJraşovenilor cu "Ţara" sint şi mai
strînse. Cind in decembrie 1 880, I. C. Brătianu scapă dintr-o tentativă de
asasinat, românii din Braşov, prin intermediul Casinei Române 1 6 ii trimit
un minunat album, semnat de 1 0 1 braşoveni pe aproape tot atitea pagini.
9 Arhivele Statului Bucureşti, xerografii Viena. pachet LXXTX/43.
Constantin Brătianu ( 1 844-1910) general, membru al A cademiei Române,
director al Institutului geografic al Armatei, unul dintre printii specialişti în
cartografie militară din ţara noastră.
11 Muzeul judeţean Braşov, Arhiva Mureşenilor, Doc. 582.
12 Gazta Transilvaniei", nr. 51, 16/4 iulie, 1876.
1 3 Ibidem, nr. 1, 16/4 ianuarie, 1877.
14 Ibidem, nr. 35, 20/8 mai 1877.
15 Ibidem, nr. 51, 15/3 iulie, 1877.
16 Una din societăţile culturale ale românilor bra.şoveni care are un rol
important in lupta de emancipare naţională este Casina Română, care ia fiinţă
in anul 1835.
1°

"
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;El este alcătuit la Viena, iar pe fiecare foaie, pictorul Mişu Popp din Bra

şov a executat chenare cu trandafiri şi flori de cîmp. Prima pagină cu
prinde o scenă alegorică

infăţişindu-1

pe Brătianu

conducind cu multă

h otărîre pe o mare agitată o barcă la bordul căreia se află o femeie cu
drapelul tricolor in mîna stîngă, simbolizînd România. In partea dreaptă
a

imaginii, pe ţărm se află un far. Fila următoare, cuprinde, într-un chenar

de frunze de laur împletite cu o eşarfă tricoloră portretul lui I. C. Brătianu.

Urmează apoi adresa-omagiu semnată de cei 1 0 1 braşoveni 17. Albumul

constituie o dovadă atît a consideraţiei pe care o nutreau românii din ora

şul de la poalele Tîmpei faţă de omul de stat român, cit şi a trainicelor
legături care existau între locuitorii de pe ambele versante ale Carpaţilor.

Arhiva Mureşenilor, din cadrul Muzeului j udeţean Braşov, păstrează

o serie de documente care atestă colaborarea Mureşenilor cu un alt repre
zentant al familiei Brătianu - avocatul Grigore T. Brătianu. Incă din tine
reţe, pe cînd era student la Lipsea, Grigore Brătianu, trimis probabil de
unchiul său I. C. Brătianu, face popas, deseori la Braşov, în casa familiei

Mureşianu, unde este primit cu bucurie19• Peste cîţiva ani, in 1 892, Gr. Bră
tianu în calitate de preşedinte al Ligii pentru unitatea culturală a tuturor
româ�ilor, întreţine strînse legături cu Aurel Mureşianu, "directorul poli
tic" 20 al "Gazetei Transilvaniei", personalitate marcantă a vieţii transil
vănene. Aceasta în îmorejură.rile în care lupta pentru eliberarea ţinuturilor
româneşti rămase în afara graniţelor ţării este dominanta istoriei în tînărul
stat român şi în care "Gazeta Transilvaniei" se impune ca " organul de

publicitate al tuturor Românilor" 2 1 .

Astfel, în mai 1 892, Grigore T. Brătianu, consecvent cititor al publi
caţiei braşovene, constatînd că "Gazeta Transilvaniei" nu este primită de
redacţia

ziarului "Voinţa Naţională" se

adresează lui Aurel Mureşianu

solicitînd trimiterea "într-un mod regulat şi Voinţei Naţionale a ziarului
D-voastră căci e în interesul nostru al tuturor ca legăturile dintre noi să
devină din ce în ce mai strînse" 22. La numai cîteva luni, in septembrie
acelaşi an, tot Gr. Brătianu comunică ziaristului bra'iovean hotărîrea comi
tetului executiv al Ligii culturale de a face 1 00 abonamente la "Gazeta
Transilvaniei", publicaţia urmînd a fi trimisă "acelor comune româneşti
(din Ardeal şi Banat - n.n.) (pe adresa preotului său învăţătorului) unde
17 Ion Colan, Casina Română, 1835-1935, Braşov, 1935, p. 105-106. I n anul
1935 albumul se afla în Biblioteca Brătianu db Bucuresti.
18 Grigore T. Brătianu (1849-1 893) nepot de f�ate al lu i 1. C Brătlanu. Işi
face studiile in străinătate (Germania, Austria, Franţa) luîndu-şi doctoratul în
drept. Se remarcă ca om politic însufleţit de idealul uni tăţii naţionale, fiind unul
dintre animatorii Ligii culturale, in e<�drul căreia este ale>s <?asier şi apoi, pentru
scurt timp, preşe>dinte (1892-1893).
1 9 Muzeul judeţean Braşov, Arhiva Mureşenilor. Dos. 593, Doc. 4798.
20 Idem, Dos. 328, Doc. 2015.
21 Aurel A. Mureşianu, op. cit., p. 2 1 .
22 Muzeul judeţean Braşov, Arhiva Mureşenilor, Dos. 328, Doc. 2016.
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credeţi că nu există încă ziar românesc şi unde ziarul Dvs. ar putea fi
ci t i t mai cu folos" 23. Motivarea hotărîrii o găsim în următoarea scrisoare
adresată lui Aurel Mureşianu, în octombrie 1 8 9 2 , în care Brătianu îşi
exprimă concepţia despre rolul presei în pregătirea ideologică, în dezvol
t area conştiinţei naţionale a românilor din provinciile aflate sub stăpînire
s trăină.
Conştient că acele 100 abonamente constituie "o picătură pe lîngă
mt:l tele nevoi de care suferă naţiunea română", speră că "oricît de puţine
ar fi. tot \"a începe să pulseze ceva mai tare viaţa şi în acele comune, care
pînă acuma aflau din auzite cîte ceva". Aceasta, deoarece "după dezvol
tarea la care au ajuns societăţile m oderne, un ziar poate mai mult chiar,
d ecit cartea cea mai bună . . . dintr-un ziar se poate, în citeva minute pe
fi ecare zi, adăpa oricine şi ziarul infiltrează cititorului pe nesimţite şi fără
�tirea lui pe fiecare şi cite o picătură, care cu timpul se acumulează in
inima sa ca un capital. Cît de mare şi nemăsurat e dar în zilele noastre
rolul presei ! " 24
In aceeaşi epistolă, Grigore T. Brătianu, solidtă Dr. Aurel Mureşianu
părerea în problema. "congresului naţionalităţilor" ce ar urma · să se des
făşoare în noiembrie 1 892 la Viena şi despre care informaţiile în România
nu sint clare. Modul în care i se adresează ilustrează profunda consideraţie
pe care o are pentru marele om politic, dr. Aurel Mureşianu, recunoscut
pe tot pămîntul românesc ca unul dintre cei mai de seamă luptători pentru
cauza naţională.
.
Datele prezentate mai sus constituie o mică contribuţie la cunoaştere�
m odului în care personalităţi marcante ale istoriei noastre, despărţite de
graniţe artificiale dar unite prin aceleaşi idealuri şi aspiraţii au colaborat
la realizarea idealului de unire şi înălţare a neamului românesc.

23 V. Curticăpeanu, Mişcarea culturali! românea&că pentru unirea din 1918,
Bucureşti 1968, p. 212; Muzeul judeţean Bra'$OV, Arhiva Mureşenilor, Dos. 328,
Doc. 2015.
24 Muzeul judeţean Braşov, Arhiva Mureşenilor, Dos
328, Doc. 2018
14 -

Cwnidava
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ANEXE:
Duminică, 31 mai 1 892
Bucurc�ti

1
Stimate

Domnule

Mureşianu,

Trimiţînd ieri la "Vointa Naţională" pentru a-i ruga să r{'producă articolul
Dumneavoastră, mi s-a răspuns că nu primesc . . Gazda Transilwmiei", aşa că le-am
inaintat eu imediat ziarul şi au şi reprodus articolul in chestiune.
Ducînd-mă apoi la redacţiune, am aflat că ziarul D-voastt·ă nu li se trimite,
ceea ce m-a mirat mult căci eu ştiam căci redacţiile toate îşi �rhimbă ziarele
intre ele.
Lucrul fiind astfel nu s-ar p utea să trimiteţi intr-un mod regulat şi ,.Voi nţei
Naţionale" 4 str. :'\capemi ei, ziarul D-voastră . căci � in intc>restll nostru al tutu.t�or
ca legăturile dintre noi să devină din ce in ce mai strînse.
Primiţi, vă rog, stimate D-le Mureşianu încrederea deosebitei mele conside
raţiuni şi salutările cele mai afectuoase.
Gr. T. Brătianu
Muzeul j u deţean Braşov, Arhiva Mureşenilor, Dos. 328. Dac. 2 0 1 0.

Bucureşti, 2 2 septembrie 1892.

II
Domnule Director,
In ultima sa şedinţă comitetul Ligei a hotărît ca să vă t rilT'it li45 (şase sute
patruzeci şi cinci) lei pentru abonamente la ziar•_1l Dv. pe trimestrul oct.-dec. a.c.
Aceste abonamente veţi binevoi a le trimite acelor comune româneşti (pe adresa
preotului sau învăţătorului) unde credeţi că nu există încă z;ar românesc şi unde
ziaruL Dv. ar p utea fi citit mai cu folos. Notez că în aceeaşi comună nu poate să
intre ziarul decit numai intr-un exemplar.
Iri - schimb, vă rog să aveţi bunătatea a-mi trimite chitanţe de primire
a ace!l>t,ei sume, precum şi adresele la care veţi trimite ziaru L
Abonamentul începînd la 1. oct. st. v, sper că pînă atunci veţi putea trimite
cele ce vă cer.
Primiţi vă rog D-le Director, încredinţarea cieosebitei mele stime,
Preşedinte G . Brătianu
Dr. Aurel Mureşianu, director politic al Gazetei Transilvaniei.
Muzeul judeţean Braşov, .r1rhiva Mureşenilot·, Do<;. 328, Doc. 2015.

III.
Sîmbătă,

10 oct. 18!J2

Bucure'?ti
Stimate

Domnule

Mureşianu,

Deşi aceste rinduri nu au decit un caracter cu totul particular, profit totuşi
de această ocaziune, pentru a vă mulţumi călduros ele graba ce aţi pus de a ne
trimite lista comunelor, în care intră ziarul D-voastră din partea Ligii. Nu e vorba,
e o picătură pe lîngă multele nevoi de care suferă naţiunea Poastră, dar oricit tle
puţin ar fi, tot va incepE' să pulseze ceva mai tare vi aţa şi în acele co�une care
pînă acum aflau numai din auzite cîte ceva. Să dea D-zcu ca din ce în ct.>, să p utem
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face tot mai mult şi pe această cale. căci convingerea mea este, după dezvoltarea
la eare au ajuns societăţile moderne, că un ziar poate mai mult chiar decit cartea
cea mai bună. Cărţile le citesc puţini şi puţini au timpul şi răbdarea să citească
o carte din scoarţă în scoarţă. pe cînd dintr-un ziar se poate, în citeva minute pe
ficare zi, adăpa oricine şi ziarul înfiltrează cititoml pe nesimţite �i fără ştirea lui
pe fiecare şi cîte o picătură, care cu timpul se acumulează în i nima sa ca un capital.
Cît de mare şi nemăsurat e dar în zilele noastre rolul presei '
Scopul acestor rînduri e insă cu totul altul. Dt: la o bucată de ti!llp încoace
se tot vorbeşte de congresul naţionalităţilor ce s-ar ţine la Viena în noiembrie.
Pot să fiu foarte scurt, căci Dumneata ştii mai multe în această privintă decit
mine şi decît cei mai mulţi de aici. Ideea ce avem noi derwamdalii a�mpra a.cestui
congres ne e cam confuză si sîntem aşa puţin in curent cu ce s-a facut, cu ce s-a
putut face şi cum s-ar putea face, că inţelege-ţi bine că e p rea natural să tw adre
săm la oamenii no�tri politici de dincolo şi mai ales la Dumneata. per:lru a ne lămuri
şi noi. Mie personal, dacă-mi e pennis să-mi enunţ părerea, ideea în sine mi se
pare încă foarte embrionică. necoaptă. Aceasta poate să fie un efect al i gHoranţei
mele asupra fazelor ce a parcurs pînă acum această idee si asupra stării actuale în
care se găseşte. Ştiu că Dumneata ai legături nu numlli, ca vechi publicist, cu di fe
rite personalităţi de alte naţionalităţi, de acum doi ani, cind 3i fost la Praga ai
făcut cunoştinţă cu mai mulţi bărbaţi politici ai cehilor şi poţi să judeci lucrurile
in cunoştinţă de cauză.
Congresul ar fi o greşeală. dacă făcîndu-se, ar izbuti la un re�ultat ridicol,
căci ar compromite o cauză care are viitor. Rezultatul chiar platonic dacă ar fi,
nu ar fi nimic, dar un fiasco ar strica p oate totul.
Dacă-mi aşi permitc a vă ruga să fiţi bun a-mi arăta piirerea Dumitale, v-aş
fi foarte recunoscător şi cred că nu comit o indiscreţiune dorind să afl'l ceea ce
crezi dumneata asupra • unei chestiuni, care ca Români, ne intereseazrt pe toţi
deopotrivă.
Primiţi, vă rog stimate Domnule Mureşianu, în credinţarea deo:;ebitei mele
stime şi afecţiu n i .
G r . T. Brătianu
Muzeul judeţean Braşov, Arh.iva Mureşenilor, Dos. 328, Doc. 2018.

IV

16 octombrie 1 892, Bucureşti

Iubite Aurel,
Nu ştim dacă ai primit scri soarea mea precedentă acesteia. in care îţi scriam despre
Congre"Sul şi Schwenbagen, pentru că n-am primtt nimic din partea-ti. Eu cred
totuşi că te interesează ceea ce se petrece pe aici şi te voi pune în curent, dacă
voi fi sigur că primeşti scrisorile mele - în caz contrar mă voi vedea silit să m ă
abţin. Aseară s-a discutat tipărirea replicii l a Sibiu şi contul pr�zentat de
institut.
De la 4.000 florini l-a redus contul, în urma. refuzului presedintelui de
a-1 achită, la 2560 florini, iar acum 1-a redus comi1letul In 4..000 lei. atit cit ar fi
costat şi în altă parte. Brătianu şi-a exprimat indignarea contra lui BrotE: .. _ cu
toate că e partizanul tribuniştilor. Către Moisil s-a exprimat că Davidescu e băiat
bun - pagubă mare însă e gazetist. Mi se parte să numai suma de 200 ingineri
înscrişi îl pune in respect, ca şi pe ceilalţi. Dealtfel în cheltuieli este corect şi
totul se controlează iar întrebuinţarea sumelor este după m i n e foartP folositoare.
Brote a răspuns la scrisoarea ce i-a făcut Brătianu atunci r i n d ţi- a scris şi
ţie. Lui ii p lace iniţiativa lui Schwenbagen şi crede că cioplind programul lui se va
ajunge la o înţelegere. Unul-mi spunea că Brote ar fi făcut o vizită pe la Agram. . .
iar pe de altă parte te acuză pe tine de indiferenţă ş t că nu vrei să ştt nimic d e
congres. S e înţelege, a vrut s ă m ă p rovoace - d a r l-am trimis-n citesc Gazeta.
Răspunsul tău il a şteaptă grozav cu toţii, s-a vorbit in mai multe rînduri
de împăcare ce ar trebui să se facă între gazetişti şi tribuni.şti, în scop poate de
a mă face să iau iniţiativa. Am răspuns că numai o atitudine cinstită din partea
tribuniştilor poate aduce împăcarea. Brătianu spune că studenţii (. .. ) �-a ltniC!at
că o să vă impace.
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In numărul de Duminica trecută al Gazetei ( 1 1 oct.) am citit o mare min
ciună. că Liga împl ine�tc un an şi că comitetul se va intruni pentru aşi da seama
- nimic adevărat. (Liga la 24 ianuarie împl ineşte 2 ani de la inau,:!urare). Ce
crezi tu că ar fi bine de făcut in chestiunea Congresului? Cum ar trebui proce
dat, mai cu tact ca el să iasă bine şi să aibă un bun rezultat? Mie n : i-ar prinde
foarte bine să-ţi cunosc idei le tale în această privinţă. dar detailat<' �i moti vate
cu deosebire că totdeauna am de discutat cu tribuniştii de aici.
De la Traian nu avea încă nici o ştire. Brătianu imi spunL'il c:'\ ai vrut să
angajezi tu pe Moroianu de la Anvers ; i s-a dat o bursă să meargă la Paris
acum il are Brătianu de partea lui.
Momentan nu-mi mai aduc aminte de ce ţi-aş mai putea scrie - voi profita
însă de altă ocazie. Noi sîntem bine cu toţii şi ne pnre rău că ne de>sp::trt Carpaţii
căci astfel te-am mai fi viiwt pe aici.
Pînă atunci vă sărutăm şi îmbrăţişăm cu toţii pe voi toţi .
Costi cii.
Muzeul judeţean Braşov, Arhiva Mureşenilor, Dos. 594, Doc. �328.

V
Bucureşti, 29/4 . 1893
Stimate Domnule Mureşianu,
Numai astăzi m-am prezentat la briou şi tot am onoare a răspunde la adresa
Administraţiuni i ziarului D-vs. primită in 15 . . .
De cind am venit din Coi:J,stanţa (in ian. a. c ) la Bucureşti sint mai mulU
bolnav decit sănătos, probabil schimbarea climatului m-a zdrobit �i trudit astfel
precum nici nu-mi inchipuiam.
Vă rog dar foarte mult a comunica Administraţiunei Gazetei că la 23 sau
25 mai voi achita suma ce sint dator pentru "G:tzeta Transilvaniei''.
Mulţumindu-vă anticipat pentru bunăvoinţă şi indulgenţă Dv. vă rog a primi
încredinţarea prea distinsei mele consideraţiuni,
Gr. Brătianu
Muzeul judeţean Bra.'?OV, Arhiva Mureşenilor, Dos. 328, Doc . 202().
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DES DOCUMENTS CONCERNANT
LES LIAISONS DE LA FAMILLE MUREŞIANU AVEC
LA FAMILLE BRATIANU
RESUME

Les archives de la familie Mureşianu. conservees au Musee departa
rnental de Braşov. contient des nombreux et importants documents, parmi
lesquells. une serie des lettres qui atestent les liaison de la familie Mure
�ianu avec la familie Brăti anu. La colaboration des membres de ces fa
milles commence pendant la revolution roumaine de 1 848 et elle continue
impulsionee par un . ideal comun : une Roumanie unie et independente.
Notre etude est fondee sur la decouverte de quedques documents inedits,
en pd'sentant des aspects de liaisons etablies de Sevastia, Iacob, Dr. Aurel
Mureşianu avec I. C. Brătianu et Grigore T . Brătianu, en relevant la cola
boration de ces personalites, sur tout dans les moments de la plus haute
importance de l'histoire de la Roumanie de la deuxieme moitie de XIX-eme
siecle.
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ASPECTE ALE LUPTEI ROMANILOR DIN CRIŞANA
PENTRU DREPTURI NAŢIONALE (1849-1914)
VIOREL FAUR

Infringerea revoluţiei de la 1 848-1 849. prin coalizarea forţelor mili
tare ale imperiilor vecine, n-a însemnat eliminarea din viaţa politică a
spi ritului paşoptist. Dimpotrivă, programul revoluţionar a constituit un
permanent izvor ideologico-politic. toate marile iniţiative naţionale avînd
0riginea în această sinteză a gîndirii revoluţionare şi progresiste româ
n E: s t i . Pentru mişcarea politică ulterioară din Transilvania, Banat. Crişana
şi l\1aramureş. rev�ndicările formulate în timpul revoluţiei au de,·enit
constanţe active, cărora li s-au adăugat dezideratele fiecărui moment isto
r i c . ca reflectare obiectivă a realităţilor
social-economice :;;i cultural
p o l i tice .

In toamna anului 1 8 49 s e instaurează dominaţia absolutistă a Habs
burgilor. caracterizată prin întărirea aparatului de constrîngere şi a celui
ctdm inistrativ, la Viena concentrîndu-se toată puterea politică. Măsurile
de organizare a provi nciilor au vi zat divizarea populaţiilor din monarhie.
,\stfel. românii - în loc să formeze o unitate teritorială distinctă şi auto
nomă. aşa cum pretinseseră în mai multe memorii din 1 849 şi 1 850
au
fos t î mpărţiţi în trei provinci i : Transilvania. Banatul şi Ungaria. In aceasta
d i n urmă au intrat şi românii din Cri:;; a na, situaţia lor devenind mai grea
decît a conaţionalilor lor din Imperiul habsburgic.
-

,\ utorităţile au fost preocupate cu stingerea oricăror focare revolu
ţio:1a re. pedepsirea celor implicaţi în evenimente, şi adunarea tuturor
<!rmelor de la populaţia civilă. Braunhof, comandantul districtului militar
din Oradea. dădea la 30 ianuarie un ordin - tipărit în trei limbi (ger
m ană, maghiară şi română) şi difuzat în comitat - prin intermediul căruia
îi obliga pe locuitori la predarea armelor şi a prafului de puşcă, pînă la
finele lunii februarie. Au urmat dispoziţii referitoare l a distrugerea docu
m entelor din timpul revoluţiei, pentru a nu mai rămîne mărturi i despre
1 t : pta pentru libertate şi independenţă a popoarelor. Manifestările politice
erau urmărite cu severitate extremă, fiind cu uşurinţă etichetate ca fapte
antistatale. Se formulau, fără nici o strădanie de justificare, acuzaţii de
crdin politic împotriva fruntaşilor români şi maghiari, un caz elocvent
fi ind cel al profesorului Dionisie Păşcuţiu, care a fost transferat de l a
Beiuş Oradea, p e motiv c ă ar fi avut o atitudine antidinastică.
lntre noile organe administrative şi judecătoreşti din oraşul de pe
a

1 Gazeta Transilvanil'i", nr. 15. 1 85 2 , p . 25R ; tribunalul
pronunţat numeroase condamnări împotriva revoluţionarilor.
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C'ri�ul Repede au fost numiţi foarte puţini ,.dregători" români 2 _ In ace<>t
context, cînd reacţionarismul îşi ia revanşa asupra spiritului progresist. se
desfăşoară - ca o contrapondere necesară, cu tendinţa de a anihila parţial
consecinţele unor grave stări de lucruri - acţiunile revendicative ale inte
lectualilor şi tineretului român studios din Oradea. La 26 noiembrie 1 849
au fost redactate Legile societăţii junimii româneşti din Oradea 3 , adică
statutele unei viitoare societăţi culturale. care urma să contribuie la culti
varea limbii române şi a sentimentelor naţionale. Lupta pentru obţinerea
aprobării statutelor societăţii de către oficialităţi a durat aproape trei ani .
Comisarul ministerial din Oradea a formulat , , opiniuni sinistre" asupra
demersurilor tineretului din 24 octombrie 1 850, atrăgind atenţia conduceri i
i\ cademiei de drept şi a gimnaziului premonstratens - unde învăţau ma
JOritatea celor .care au avut iniţiativa respectivă - ca să-i aducă "pe tinerii
români la ordine, . . . fiindcă astfel de asocieri nu erau permise nici de
legea stării de asediu. nici de regulamentele ş-colare" 4. La o nouă inter
Yenţie. din luna octombrie 1 8 5 1 , s-a răspuns .,foarte nefavorabil". astfel
că au fost necesare intervenţii la .. suprema prefectură a armatei Budense"5,
de unde a fost primită - la 21 martie 1 852 - aprobarea statutelor. Era
o izbîndă deosebit de importantă a mişcării revendicative a românilor
crişeni.
Concomitent cu aceste stăruinţe, s-au depus eforturi în direcţia înfi in
ţării U"ei catedre de l i mba şi literatura română la gimnaziul premonstra
tens din oraş, unde aproape o treime din elevi erau români. La 16 mai
1 8 50, Petru Vulcan şi Ioan Gal s-au adresat episcopului Vasile Erdeli. ca
5,ă intervină pentru a fi introdusă la gimnaziul menţionat limba rnmână
ca materie de studiu. Acesta a înaintat guvernului o cerere. a reînnoi t-o,
fără a obţine un rezultat imediat. Aprobar�a s-a dat, totul?i. în 29 ianuarie
1 85 1 . iar din 25 februarie a fost numit ca profesor titular de limba şi
literatura română Alexandru Roman. El va preda această materie din
17 martie elevilor din clasele a III-a şi a VIII-a ale. gimnaziului premon
stratens 6 . Majoritatea profesorilor de la această catedră au devenit condu
cători ai Societăţii de lectură din Oradea (1 852-1 8 75). intre cele două
instituţii cultural-naţionale existînd o strînsă colaborare, ambele vi zînd
aceeaşi finalitate : învăţarea limbii şi afi rmarea în domeniul cultural, întă
rirea conştiinţei naţionale şi propagarea ideilor ce au contribuit Ia pregă
tirea unităţii noastre politice, realizată la începutul veacului al XX-le:1.
La începutul anului 1 850, în drum spre Viena, Avram Iancu s-a oprit
şi în Oradea. I oan Maiorescu. care a trecut mai întîi spre capitala Impe
riului habsburgic. a informat despre sosirea lui Avram Iancu în oraş.
"Faima se lăţi ca fulgerul - scri a un corespondent al . ,Gazetei Transil
vaniei" -, peste o oră cetatea era plină . . . Românii doreau din inimă să-I
vază pe iubitul frate ; nici maghiarii mai puţin. numai unii neînsemnaţi cu
numărul voiau să-1 vază din curiozitate, ca pe un om renumit. In asta şi
în următoarea zi nu se vorbea de altceva, decît de Iancu. tot insul după ale
2 Ibidem, nr. 14, 1851, p. 277-.278.
3 Viorel Faur, Societatea de lecturd din Oradeu. 1852- U i 7 S, Edit. Muzeului
Ţării Crişurilor, Oradea, 1978, p. 38---4 1 .
4 Ibidem, p . 43 ; "Gazeta Transilvaniei", nr. 20, 1853, p . 7 i.
5 Giorgiu Delianu, Oradea-mare, 4 martie 1 853, in , .Gazeta Transilvaniei", nr..
20, 1 853, p. 77.
6 Vasile Vartolomei, Mdrturii culturale bihorene, Cluj. 1944, p. 69-7 1 .
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snle inchipuiri ; vezi bine că mare parte cugeta de ceva om peste fire, extra
ordinar, ca cum li se înfăţişează lor in fabulă eroii vechimei". După intra
rea sa in oraş, autorităţile I-au invitat la "casa cetăţii", unde ,.poporul se
8dunase ca prin farmec", pentru ca după ce a ieşit din primăria oraşului,
.. numărul poporului" să fie "inzecit". Trăgînd la hotelul "Pomul Verde",
,\\Tam Iancu a fost abordat de mulţi locuitori veniţi anume ca să-I întîl
nească. El , .i-a cuprins bucuros şi prieteneşte, ce foarte bine le părea, mai
virtos cînd le zicea că vine intre ei ca amic ş i le recomandă ca să trăiască
cu românii în frăţietate". Popularitatea neobişnuită a conducătorului revo
l u ţiei române din Transilvania s-a exprimat şi in imprejurarea că, in dimi
neaţa zilei cînd s- ă hotărît să plece spre Viena, a fost iarăşi întîmpinat de
populaţia oraşului cu o sinceră simpatie. "La sosirea în car - notează ace
laşi martor ocular -, . . . Iancu şi Balint (care îl însoţea - n .n.) abia
putură străbate prin poporul coadunat, care la plecarea-i intonă un ,,eljen"
(trăiască !) răsunătoriu . . . Maghiarii află că Iancu are purtare prea plă
cută" 7.
Autorităţile au făcut rapoarte amănunţite despre modul cum a fost
primit Iancu de locuitorii Oradiei. Ele au urmărit cu multă tenacitate
tcate manifestările post-paşoptiste ale participanţilor la evenimentele tre
cute. S-au luat măsuri în vederea împiedecării difuzării în aceste părţi a
publicaţiilor editate la Paris de emigraţia română, a căror prezenţă a fost
semnalată în corespondenţa dintre primarul oraşului şi prefectură s, oda�ă
cu descrierea exactă a conţinutului materialelor interceptate. Ministerul,
sub pretextul că ar fi fost necesară centralizarea tuturor preparandiilor
greco�atolice româneşti. a incercat - în anul 1 856 - să o desfiinţeze pe
cea din Oradea. care exista de la finele veacului al XVIII-lea. In faţa acestei
situaţii. orădenii au înaintat. la 26 februarie 1 856, un memoriu, in care s-au
cn:gajat să răspundă la toate cerinţele (în sensul de a fi dotată preparandia
cu materiale didactice corespunzătoare şi de a fi asigurate salariile profe
suri lor), astfel că in 1 858 ministerul îşi comunică acordul cu această solu
ţie. permiţînd continuarea activităţii acestui aşezămînt 9.
ţn timpul cînd românii de peste Carpaţi puneau temelia statului na
ţional unitar. prin alegerea la 24 ianuarie 1 859 a lui Alexandru Ioan Cuza
ca domn al Principatelor Unite - eveniment care a avut un puternic ecou
si în aceste părţi, politica Curţii din Viena a suferit eşecuri, atît pe plan
extern cit şi intern, astfel că a fost nevoită să renunţe la guvernarea abso
lutistă. S-a apelat la formula constituţională, anunţată prin Diploma din
octombrie 1 860 şi Patenta din februarie 1 86 1 . Se ofereau promisiuni locui
torilor că va exista o egalitate naţională, individuală şi confesională. l n
Transilvania s-a pornit o energică mi!'lcare pentru aplicarea î n viaţă a aces
tor principii, obţinîndu-se rezultate de excepţie, cum au fost hotărîrile
Dietei de la Sibiu ( 1 863), prin care naţiunea română era recunoscută. pre
cum şi unele din drepturile ei. In Bihor s-a desfăşurat în anii 1 8 6 1 -1863
frămîntări politice de o intensitate neobişnuită - cum au fost cele din pla
sele Beiuş, Vaşcău �i părţile Borodului -, introducîndu-se limba română
7 .,Gazeta Transilvaniei", nr. 1 1 , 1850, p. 43.
8 Viorel Faur. Contribuţii la cunoaştE-Ten istoriei Bihorulu i, Edit. M uzeului

judeţean Bihor. Oradea, 1970. p. 1 5-18.
9 Vasile Netea. Lupta românilor din Transilvania pentru libertate >taţionald
{1848-1881}, Edit. Ştiinţifică, Bucureşti, 1 974. p. 120.
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ca limbă oficială în acele aşezări unde populaţia majoritară era cea româ
nească 10.
Un alt aspect al vieţii politice orădene din aceşti ani a fost lupta pentru
impunerea de funcţionari români în conducerea oraşului şi a comita�ului,
avîndu-se în vedere raportul numeric existent.
Constatînd că mişcarea naţională românească este, la începutul epocii
constituţionale, deosebit de activă, autori tăţile au făcut unele concesii, ad
miţînd sporirea numărului de "dregători români". Intr-o corespondenţă
apărută în ziarul ,.Concordia" se fac cunoscute numele acestora : Dimitrie
Ionescu (vice-comite), Iosif Pop (vice-notar), Iosif Roman (jude primar al
,.cercului" Oradea Mare), Giorgiu Dehelianu, Ştefan Boroş. Dumitru Brîn
duş (subjuzi în acelaşi "cerc") , Teodor Pop şi Bozînţean (juraţi) şi alţi 1 3
funcţionari î n cereurile Beiuş, Salonta ş i Marghita 1 1 . Autorul corespon
denţei consideră că "interesele poporului român sunt reprezentate cît se
poate de bine (comparativ cu anii anteriori - n.n.); niciodată în Biharia
atîţ iu dregători români n-a(u) mai fost (subl. ns.) şi dacă a fost cîte unul,
era in posturi neînsemnate"12.
In perioada de pregătire a campaniilor pentru alegeri de deputaţi în
parlament s-au organizat în Oradea adunări ale "inteligenţei române din
Biharea", cum a fost cea din 5 octombrie 1 865, apreciată de un martor
ocular ca fiind ,.un lucru de mare însemnătate" politică 13. Obiectul discu
ţiilor a fost stabilirea candidaţilor români la alegerile viitoare. după cum
urmează : Emanuil Gojdu (in cercul Tinca). Alexandru Roman (in cercul
Ceica). avocatul Ioan Gozmah (în cercul Borod). judele Toma Costin (in
cercul Marghita). asesorul Petru Pavel şi judele Ioan Vasiu (in cercul
Beiuş), precum şi avocatul Ioan Făşie (în cercul Ugra).
La 15 aprilie 1 8 6 7 a avut loc în sala hotelului ,.Arborele Verde" o
conferinţă naţională, prezidată de Ioan Pop. generosul sprijinitor al So
cietăţii de lectură şi al manifestărilor muzicale româneşti din oraş. A fost
conceput Memorandul românilor din comitatul Bih'ariei, sernnat - in nu
mele participanţilor - de I. Pop �?i Partenie Cosma (ca secretar). Frunta�?ii
poli t ici prezenţi. "după o cumpănire matură", au relevat faptul că "româ
n i i din acest comitat sînt atît de vitreg reprezentati (in comitetul comita
tens din anul 1 8 6 1
n.n.), încît pe calea votizărei abia pot spera să-şi
cişt ige valoare dreptelor sale dorinţe" 14 (subl. ns.). ln partea finală a Me
mrmmdului - inaintat comitelui suprem al Bihorului - sint consem
nate unele .. pretensiuni" drepte ale românilor, care decurgeau din ,.prin
cipiul frăţietăţii şi al egalităţii". Intemeindu-se pe . ,interesul poporului".
autori i docup1entului revendică dreptul ca în , .ţinuturile locuite de ro
mâni " să candideze pentru "posturile de oficiali" numai români .,de
specialitate şi apţi ", pentru că aceştia cunosc limba şi datinile poporului,
ccndiţie importantă, deoarece "nu poate fi popor şi naţionalitate mai odih-

10 Teodor Pnvel, Din lupta românilor bihoreni w·ntru dreptvrile politice .�i
naţionale (1861-1863), în Lucrări .� tiinţifice, Ora d e n . 1969, p . 30B-3 l 2 ; Viorel Faur,
op. cit . p. 19-48.
1 1 ,Concordia" , nr 44. 1862, p . 1 79 .
.
12 Ibidem. Ceilalţi .,dregători" au fost: Em Mag, Petru Ardelean, V. Lazăr,
.

Iosif N i sto r , G. Borha. 1. Moţiu, P. Paul, 1. C06tin, 1. Vasiu, 1. Vereş, Şt. Popovici,
1. Şorban şi D. Rotar.
1 3 "Familia", nr. 12, 1865. p. 156.
14 I bidem, nr. 16, 1867, p. 195.
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ni tă şi mai îndestulită decit aceea, carea se administrează de consangeni
de ai săi" 1 5. In congregaţiunea comitatensă au fost aleşi în anul 1 867 u n
n umăr d e 1 8 . dregători" români 1 6, extrem de mic comparativ c u populaţia
românească din Bihor, care în anul 1 860 depăşea cifra de 200 000 17 .
Un adevărat eveniment pentru studenţii români de la Academia de
drept l-a constituit întîlnirea cu militantul politic dr. Ioan Raţiu, la înce
putul lunii mai 1 868. In răspunsul său, dr. 1. Raţiu le-a reamintit tinerilor
prezenţi că au datoria de a "apăra drepturile naţiunii, nu numai cu ştiinţa,
d :ir şi cu caracterul" 18.
Importante au fost, fără îndoială, încercările intelectualităţii româ
ne!';'ti din oraş de a se organiza sub raport politic. La 20 iulie 1 869 s-a
U n u t o adunare ,.consultativă'" în Oradea, la care a participat şi "bravul
l uptător n aţional" Aloisiu Vlad. Au fost aleşi Simeon Bica (preşedinte) şi
Iosif Roman (notar) ca să conducă lucrările adunării. în discursul rostit cu
acest prilej. Iosif Roman a demonstrat "necesitatea formării unei partide
1 1 a ţ ionale, nwi drtos ca să putem introduce lintba noastră naţională" 1 9
(subl. ns.) în administraţie şi j ustiţie, aşa cum dealtfel legea naţionalită
·\ ilor din 1 8 68 o prevedea. S-a format un comitet din 1 5 membri (I. .c;>orban,
S . Bica. Iosif Roman, Partenie Cosma, Iustin Popfiu, I . Făşie, N. Paladi,
Georgiu Rozvan, Iustin Popfiu. G. Borha, N. Zigre, Teodor Lazăr, G. Vasi
l ie\'ici. I. Selagian. G'. Dringo şi Gavril Neteu), care să elaboreze programul
.. partide i " naţionale, ce urma să fie dezbătut într-o adunare generală. Se
preconiza ca pînă la finele lunii octombrie să se constituie "partida" na
\ională 20 a românilor din Bihor, pe baza unui program politic propriu. Era
;• iniţiativă meritorie, menită a dinamiza lupta pentru drepturi naţionale,
stabi li ndu-i direcţii precise de acţiune, determinate mai ales de necesită
t l l e \· ieţii imediate. Nu sînt îndeaj uns de cunoscute împrejurările care n u
i m pedimentat realizarea în anul 1 869 a unei organizaţii politice a româ
J i i l o r b i h o ren i . La 13 iulie 1 8 7 1 , deci peste aproape doi ani. s-a desfăşurat
i:1 Oradea o altă .. conferinţă politică", la care a fost prezentă "cea mai
m a re parte a numeroasei inteligenţe române din Biharia". S-a decis con
sti�uirea Reuniunii pol itice naţionale, alegîndu-i-se comitetul central (din
2 3 de membri) şi cinci subcomitete (pentru fiecare cerc administrativ cîte
<J r u l ) . S-au aprobat. tot atunci, statutele reuniunii 21. Astfel, s-a ajuns la
( cncretizarea năzuinţei fruntaşilor naţionali de a dispune de o organizaţie
pdi t i că . care să contribuie la întărirea mişcării pentru drepoturi şi libertăţi,
d(' em ancipare de sub dominaţia străină şi unitate.
Eveniment istoric cu multiple semnificaţii, războiul pentru cucerirea
i n dependenţei de stat a României ( 1 8 7 7-18 78) a polarizat energiile româ
nilor de pretutindeni. constituind un moment de puternică solidaritate
n aţională. Românii din Transilvania, Banat, Crişana, Maramureş şi Buco
\· ina şi-au manifestat adeziunea la cauza generală a poporului nostru,
i n rolindu-se ca \'oluntari în armata română, exprimîndu-şi ferm gîndurile
.

15
16
17
18
19
20
21

Ibidem.
Ibide m,

nr.

18. 1867, p . 2 1 8.

"Gazeta Transilvaniei"', nr. 3 1 , 186>0,
" Familia'·. m·. 15, 1868, p . 178.
"Albina", nr. 37, 1869 . p. 2.

p. 126.

Ibidem.

" Familia'·. nr. 28, 1871,

p. 133.
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in coloanele presei 22 sau organizînd comitete de strîngere a ajutoarelor
pentru susţinerea frontului şi a victimelor războiului.
Ca şi în alte părţi locuite de români. în Oradea au fost persoane care
au lansat liste de subscripţii 23. Ele au răspuns chemărilor patrioti �e ale
momentului. dovedindu-şi astfel spiritul de dăruire pentru o cauză Mintă,
aceea a unităţii de acţiune a neamului nostru. Semnificativă ne apare îm
prejurarea că primele încercări bihorene de stringere a ofrandelor au fost
in iţiate în Oradea, unde exista un activ detaşament de intelectuali români.
Fiica avocatului Iosif Roman, Veturia. a organizat - in seara zilei de
3 iunie 1 877 - ,,o colectare în favorul ostaşilor români răniţi, pe care o rea
lizat-o cu succes" 24 (subl. ns.). Pe lista de donaţii figurează numele a peste
50 de persoane, dintre care îi amintim pe Veturia şi I osif Roman. Nicolau
\'ulcan. N. Paladi, S. Deseanu, G. Farcaş, Elena Horşia, I osif Erdel i . Eca
t erina Rezei, Teodor Roşiu, Cornel Diaconovici, Iosif Vulcan, Teodor Filip,
Iuliu Papfalvai, 1. Selagian, Iosif Bozînţean şi George Marchiş. Suma adu
nată a fost transmisă, prin intehnediul lui George Bariţiu. , . Crucii Roşii''
din Bucureşti.
A doua colectă a fost întreprinsă de avocatul orădean Dcsider i u Bor
bola, fiul fostului profesor la Academia de drept, Nicol a e Borbola ( .. unul
dintre cei mai buni români ai timpului său"). !n c::Jrespcmdenţa trimisă lui
G. Bariţiu la Braşov, D. Borbola făcea aceste consideraţii semnificative :
,.Ştiind eu cum îşi varsă sîngele românii pe cimpul bătăliei pentru dreptm·i
şi libertate, cu suma însemnată din partea mea în alăturata coală, nu-mi
pot închipui că aş face un lucru mai bun, decît a o da ca aj utor pentru
ostaşii români din România, consîngerilor mei" 25. Suma adunată (de 500
franci şi 24 florini) a fost transmisă lui D. Ghica, preşedintele s o c i e tăţii
,.Crucea Roşie" din Bucureşti. Pentru gestul său patriotic, D. Borbola a
avut de suferit, 20 septembrie 1 8 77, durităţi din partea unor e l em e n t e
turcofile din oraş. Aceasta 1-a determinat ca, în scurtă vreme, să pără
sească cu regret Oradea, fără să renunţe însă la a susţine asociaţiile cul tu
rale care militau pentru emanciparea spirituală a populaţiei româneş t i din
Transilvania. Preocupaţi de faptul ca "în cercurile locuite de români" să
fie numiţi ,.oficianţi capaci (capabili) şi români", conducătorii politici
bihoreni au convocat la Oradea, în 1 0 decembrie 1 8 77, o .,conferinţă gene
rală", la care au fost invitaţi să ia parte toti acei care .. se interesează de
cauza comună". Considerînd că sînt necesare "acţiuni solidare'· pen tru a fi
promovate ,,interesele adevărate ale poporului", organizatorii conferinţei,
avocaţii Iosif Roman şi Nicolae Zigre, au făcut acest demers i n preajma
alegerilor . ,întrE>gului corp oficial ccmi1:atens" 26, cu care prilej intenţionau
să determine alegerea mai multor funcţionari dintre intelctualii români,
conform prcponderenţei numerice a populaţiei româneşti î n majoritatea
cercurilor din Bihor.
Un moment important al luptei naţionale a fost conferinţa generală
de la Sibiu din 1 2- 1 4 mai 1 8 8 1 , la care au participat 1 5 3 de reprezentanţi

22 Viorel Faur, Războiul de independenţă şi reL'istc "Familia", Oradea, 1 977,
p . 71-82.
23 Idem, Solidari cu cauza generală a poporului nostru, în . . Familia". nr. 4,

Hl77,

p. 1 1 .
24 ,.Familia". nr. 22. 1877. p . 263.
25 "Gazeta Transilvaniei", nr. 43.
26

Ibidem, n r . 922.

1877.
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alegătorilor români din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş. Din
omita tl' l Bihorului au fost delegaţi la lucrările conferinţei Partenie Cosma,
! �sif Vulcan. Iosif Roman, Nicolae Zigre, Alexandru Roman şi Teodor
F i li p 27. Pentru .. compunerea proiectelor de concluzie" ale conferin\ei a
hst aleasă o comisie din 30 membri, în componenţa căreia au intrat : Par
t t n i e Cosma, Alexandru Rom�m. Iosif Roman, Iosif Vulcan !'ii Nicolae
?.igre 28• deci aproape toţi delegaţii bihoreni, situaţie care dezvăluie apre
c i t't ea d e care se bucurau aceştia în viaţa politică şi culturală a romanilor
dir. T ra n s il v a ni a şi Ungaria. Conferinţa generală a aprobat programul Par
t i dului Naţi :·nal Român, al cărui prim punct prevedea "recîştigarea auto
n omiei" Transilvaniei. deci era îndreptat împotriva pactului dualist austro
ungar din 1 867. Fruntaşii naţionali din Oradea şi Bihor au subscris, a�adar,
h re,·endicirile incluse în programul Partidului Naţional Român, contri
b 'J i nd nemi j l ocit la întemeierea lui şi acceptînd linia politică stabilită la
et:nferinţa din lu n a mai 1 88 1 , adică aceea de a participa la alegerile dietale.
pentru ca ,.prin cuvîntul lor, deputaţii români . . . să dea expresie gravei
situ aţii în care se afla naţiunea română şi să lupte pentru revizuirea legi
lc.r în interesul maselor româneşti" 29. �e cuvine a fi reliefat faptul că
i ·1 anul 1 8 8 1 s-a realizat un progres remarcabil in direcţia fortificării orga
n i zatorice a forţelor naţionale româneşti din Transilvania şi Ungaria.
Fruntaşii politici orădeni au acţionat în deceniile următoare în con
formitate cu programul P.N.R., luptind pentru alegerea unor deputaţi
români în dietă şi păstrînd un contact permanent cu conducerea partidu
l u i . Es t e binecunoscut faptul că mişcarea naţională a atins un moment de
:!pc>geu prin etapa memoran:distă. Prin eooul ce l-a avut în conştiinţa româ
n ilor, manifestarea politică a memorandiştilor şi-a lărgit, în mod conside
r:�bil. sfera de cuprindere socială şi geografică, ea fiind cea mai elocventă
mărturie a aderenţei maselor populare româneşti la acţiunea din 1 892 a
re:Jrezentanţilor e i politici. Oradea şi comitatul Bihor au cunoscut frămîn
U':rile memorandiste, expresie a aspiraţiilor legitime ale populaţiei din
<1ceste părţi, de la extremitatea vestică a teritoriilor l oc_!.lite de români.
In primul număr pe 1 892, "Familia" informa cititorii în legătură cu
umferinţa P.N.R. ce urma să aibă loc la Sibiu, în 20 ianuarie. Iosif Vulcan,
obişnuitul autor al consemnărilor de factură politică, a prezentat în coloa
J' ele revistei sale, datele principale ale evoluţiei mişcării memorandiste,
<ldunate din alte periodice ale vremi i şi din corespondenţa primită la re
dacţie, pe care le-a comentat cu pondere şi discernămînt, formulînd adesea
ş! un punct de vedere asupra lor 30, ca intelectual militant ce se considera
im plicat în evenimente. In paginile revistei s-a făcut o veritabilă cronică
a procesului intentat memorandiştilor, care s-a desfăşurat la Cluj în anul
1894. O atitudine similară a avut şi revista umoristică "Vulturul", in care
<m fost publi-cate articole şi poezii incendiare inspirate din realităţile poli
tice ale epocii. Pentru acestea, redactorul responsabil Iustin Ardeleanu a
c

27 Memorial comptts şi publicat din însărcinarea Conferinţei gene rale a r'!
prezentanţilor alegătorilor români adunaţi la Sibiu in zilele 12-14 mai 1881, Edi
ţiunea a doua, Sibiu, 1883, p . 172.
:.·, Jh; riem, p . l H-- 1 75.

29 Unirea Transilvaniei cu România: 1 Decembrie 1918, Ed. a 11-a, Bucureşti.
19.72, p. 18"9.
30 Viorel Faur, Preaa din Oradea despre mişcarea memorandistă, in Banatica,
Reşiţa, 1975, p. 250-275.
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avut de suportat un şir întreg de procese politice. fără a se lăsa intimidat
de ameninţările şi presiunile autorităţilor.
La 23 i ulie 1 893 s-a organizat la Sibiu o adunare generală a romimilor.
fiind de faţă peste 2000 de persoane. Aceasta şi-a .. însuşit Memorandul" ')i
2 aprobat demersurile conducerii mişcării memorandiste. In tr-o adresă d i n
1 3 august 1 893 a ministrului d e interne către prefectul Bihorului se men
ţiona numele acelor bărbaţi din Oradea şi alte aşezări din comitat care au
participat la adunarea de la Sibiu. Erau cerute urgent informaţii despre
activitatea acestora, pe cine au reprezentat şi cu a cui însărcinare s-au de
plasat la Sibiu 31. Din Oradea figurau pe listă : Iosif Vulcan. dr. Ioan Buna,
dr. Florian Duma, dr. Coriolan Pop, Nicolae Zigre şi I osif Roman32. Tine
retul român studios din Oradea nu se izolează in acele vremuri de furtună.
Dimpotrivă, el s-a aflat pe baricadele luptelor naţionale, aducînd o contri 
buţie notabilă la mişcarea memorandistă. Studenţii români de la Academia
d e drept au subscris - alături de mlegii lor români de la universităţile din
Viena. Graz şi Budapesta - o "declaraţiune" prin care şi-au asumat res
ponsabilitatea redactării a două importante documente : Manifestul şi Ape
lul. Reproducem u n paragraf edificator din primul document : . .Părinţii �i
strămoşii noştri au luptat veacuri de-a rîndul pentru drepturile naturale
ale naţiunii române. Desconsiderînd interesele lor personale, infruntind
necazuri, insulte, pericole şi vijelii, membrii Comitetului partidului naţio
nal cu fruntea ridicată au mers tot înainte spre ţinta libertăţii noastre
naţionale. Demni urmaşi ai lor, voim să t1·ăim şi, dacă va pretinde soarta,
să şi murim în serviciul cauzei. poporului nostru"33 (subl. ns.). Este de apre
ciat fermitatea studenţilor, care prin această iniţiativă se integrau în miş
carea memorandistă. Declaraţia amintită a fost semnată şi de 14 studenţi
orădeni : Remus Chicin, Paul Chirilovici, Andrei Doboşi, George Iuliu Do
gariu, Emiliu Fireşan, Ioan Gaitin, Vincenţiu Marcovici, Iustin Miron,
Aureliu Petruţiu, Ioan Raţiu, Ştefan Razvan, Traian Şincai, Andrei Hor
vath şi Andrei Ille34.
Orădenii şi-au arătat devotamentul faţă de meniorandişti şi într-o altă
formă, despre care aflăm din "Familia", unde a apărut o relatare intitu
lată "Spre Seghedin . . . " 35. Intr-una din zilele de început ale lunii august
1 894 au trecut prin Oradea, în drumul lor spre închisoarea din Seghed in,
trei dintre "osîndiţii în procesul Memorandului". Românii din oraş i-au în
tîmpinat la gară, unde aceştia au poposit timp de două ore. .,Inteligenţa
civilă a fost bine reprezentată - notează Iosif Vulcan -, căci, afară de
2
3 , toţi s-au înfăţişat . . Tinerimea care petrece feriile în Oradea-Mare
-

.

a fost

In timpul ce I-au avut la dispoziţie, cei trei memorar:. 
dişti - dr. Ioah Raţiu, preşedintele P . N.R., dr. Vasile Lucaciu, figură im
punătoare a luptei pentru drepturi naţionale, şi Iuliu Coroianu, autorul
principal al textului Memorandului - au purtat discuţii cu cei veniţi la

toată de faţă".

această memorabilă întîlnire, în restaurantul gării. Erau păziţi de cîţiva
jandarmi. "Conversaţiunea, în o situaţie atît de penibilă, a fost cu toate
acestea - remarcă publicistul orădean - vială . . . , i ncit publicul străin,
3 1 Arhivele Statului Oradea, Fond : Prefectura judeţului Rihor, dos. 2/HI92, f. 2.
32 Viorel Faur, Mişcarea memorandistă în Bihor, în Banatica, 19'77, p. 3(}1 .
33 Unirea Transilvaniei cu România . . . p. 221.
34 .,Familia" nr. 26, 1894, p . 311.
35 Ibidem, nr. 30, p. 356.
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care incepe să se adune in sală,' dacă nu vedea jandarmii şi dacă nu ştia

pe cine păzesc aceia, nu putea nici să viseze că la masa aceea şed nişte

oameni cari se duc a-şi face osînda de 2-5 ani" 36 . Aceştia s-au comportat
demn, nelăsindu-se copleşiţi de situaţie. Iuliu Coroianu, pentru a înlătura
or ice urmă de tristeţe, a evocat unele "episoade din procesul Memoran
dului" . Cu umor, Vasile Lucaciu a afirmat că el "nu merge in loc străin" 
ieşise nu demult din închisoare, unde îşi lăsese biblioteca - şi că are la
Seghed i n "fundus instructus" . După epuizarea timpului amintit, cei trei
martiri ai cauzei naţionale au fost petrecuţi l a tren, "în mijlocul unei lumi
numeroase, care s-a adunat la gară, auzind ce oaspeţi sînt acolo . Despăr
ţirea a fost duioasă. Un ,.să trăiască" izbucni din piepturi" . Chiar şi o ase
menea manifestare, de caldă solidaritate umană, era în acele \Temuri de
c umplită restrişte un act temerar.

De reţinut, in acest context. efectul mobilizator al poeziilor patrioti·ce
semnate de Iosif Vulcan. inserate în .,Familia" (care apărea la Oradea) .
In strofa finală a poeziei A fost o luptă cruntă, autorul transpune ideea
permanenţei spiritului justiţiar al poporului, în pofida oricăror presi uni
ale guvernanţilor vremelnici : "In mij locul teroarei, cu fruntea ridicată. /
Simţirea dă-nainte, stîrnind in oameni dor; f Căci puşca, baioneta, sfărîmă
�i-o armată f Dar nu pot stinge dorul dreptăţii din popor" 37. Scriitorul
bihorean îşi exprimă încrederea in capacitatea regenerativă a poporului,
în rezistenţa acestuia l'a vicisitudinile istoriei : , ,Nu piere neamul. ori şi cît
<:1r pierde / Nu se usucă frînt un vechi copa c : 1 Din rădăcină creşte şi nwi
verde 1 Şi ramurile iar coroană fac . . ". Tineretul este dator să poarte mai
departe stindardul luptei pentru libertate socială şi naţională. pentru în
făptuirea coeziunii poporului. Numai î n acest fel se va împlini visul de
secole al acestuia, realizarea statului naţional unitar român : "Şi ce bătrînii,
moşii din morminte, 1 Dorit-au veacuri, in zadar oftind 1 Acele visuri tai
nice şi sfinte 1 Vedea-veţi cum s-ar împlini curînd" 38. Cuvinte profetice,
confirmate - numai peste două decenii - de evoluţia logică a istoriei.
.

In toamna anului 1 898 au avut loc importante frămîntări politice ale
studenţilor orădeni, cu ecou internaţional. Deşi au fost determinate de un
toast rostit de Lucian Bolcaş cu prilejul "seratei de cunoştinţă a studenţi
lor" din 1 3 octombrie 1898 39, cauza acestora se afla în realităţile sociale şi
politice ale epocii, in n edreptăţile pe care românii trebuiau să le suporte
in monarhia austro-ungară. In "Tribuna" din 13 octombrie a apărut textul
cuvîntării ocazionale a lui Lucian Bolcaş, din care s-au desprins cîteva ade
văruri relevate cu curaj : poporul român nu dispune de "condiţiile unei
vieţi libere şi prospere naţionale", fiind nevoit să lupte pentru realizarea
acestora; deviza tineretului este Deşteaptă-te r0111.â ne; se impune ca în vii
tor să se treacă la o mai bună organizare, în pofida oricărei dificultăţi . In
încheiere, el a formulat indemnul de a lupta pentru drepturile şi emanci
parea poporului din care cei prezenţi la intilnire făceau parte : "La lupt ă
deci cu toţii, ai Romei copii ! " . Cîţiva gazetari şovini au atacat violent ati
tudinea lui Lucian Bolcaş. Despre studenţii români din Oradea se afirma
că nu participă la şedinţele cercului de lectură al Academiei, deoarece şi-au
36

Ibidem.

37 Ibidem, nr. 22, p. 255.
38 Ibidem, nr. 29, p . 339.
39 Teodor Neş. Oameni din Bihor, 1848-1918, Oradea, 1 937, p. 169.
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(· onstituit un club clandestin. De asemenea. presa din Oradea nu era de
e:1 cord cu faptul că studenţii români 1-au ovaţionat pe Aurel Trif, redactor
l a Tribuna Poporului", care a fost condamnat de tribunalul din Oradea.
I nfluenţat de materiale publicistice, ministrul instrucţiunii a dispus să se
facă o anchetă împotriva lui Lucian B olcaş. Profesorii de la Academie au
co'1siderat ca intolerabilă mani festarea acestuia, iar unele z iare orădene
1-a acuzat de trădare, fapt ce a avut un efect contrar ac;teptărilor acelora
care au organizat această injustă campanie. Ceilalţi studenţi români de la
Academia de drept s-au solidarizat cu L. Bokaş, atrăgînd atenţia elemen
telor reacţionare că vor "vorbi pretutindeni şi totdeauna limba lor scumpă".
apoi că vor citi periodicele româneşti şi organiza concerte, precum şi unele
întîlniri prieteneşti40. Gestul lor temerar a fost calificat ca o provocare,
c u toate că nu avea altă semnificaţie decit aceea de a apăra drepturile
�·l ementare ale tineretului român studios, de care colegii lor dispuneau
fără nici o piedică.
..

Studenţii români de la universităţile din Viena, Graz şi Budapesta
!ii-au exprimat adeziunea la acţiunile celor din Oradea. De asemenea, cei
d i n Bucureşti le-au adresat o telegramă prin care i-au felicitat pentru
hotărîrea lor de a nu ceda în faţa presiunilor şovine ale autorităţilor şi
�coliţilor acestora. In Congresul internaţional al studenţilor de la Torino,
d i n 15 noiembrie 1 898, la care au participat mulţi români, Lucian Bolcaş

a fost propus vicepreşedinte al tuturor studenţilor români (din ţara liberă

�i din provinciile asuprite de Monarhia austro-ungară). Totodată, congre

sul şi-a arătat "simpatia" faţă de delegaţii români şi , ,respectul faţă de

aspiraţiunile lor naţionale". In acest fel, politica de deznaţionalizare a
guvernanţilor austro-ungari, susţinută cu aj utorul forţei represive şi a
<l buzurilor n eîngrădite, a fost condamnată şi pe plan internaţional, ca şi în
an i i mişcării memorandiste. Era şi acum dezvăluită lipsa de libertăţi în
monarhia mul tinaţională, precum şi aJ.te realităţi ce derivau din aceasta.
Reintors la Oradea, L. Bolcaş a fost elimina t din toate universităţile
de pe teritoriul de-atunci al Ungariei, pedeapsă de o severitate extraordi
n ară. Cu el s-au solidarizat, la 28 ianuarie 1 899, colegii săi de la Academie
(Eugen Simonca, Ioan Cimxlaş, Coriolan Steer, Gh. Novacoviciu, Leontin
Boroş, Alexandru Pop, Demetriu Lascu, Duşan Spăriosu, Aurel Peroviciu,
Vasile Gheţie, Vasile Nicoruţia, Iosif Maiorescu,

Mihail Spăriosu,

Adn

Alexandru, Cornel Bejan, Iuliu Luchiciu şi Augustin Mircea 41), care au
fost eliminaţi de la Academia de drept din Oradea. Lucian Bolcaş a trec ut
clandestin graniţa în România şi a fost primit în capitală de către Comite
tul studenţesc din Bucureşti, care a dat in cinstea sa un banchet. După
aceasta au plecat - gest simbolic - in faţa statuii lui Mihai Viteazul.
Manifestările studenţilor orădeni din anii 1 898-1899, concentrate in

jurul personalităţii dinamice a lui Lucian Bolca�?, au dezvăluit încă odată
spiritul justiţiar al populaţiei româneşti, dorinţa sa de a se afirma pe plan
cultural şi politic. Ele au constituit şi un moment al unităţii noastre, L. Bol
caş fiind ales reprezentant al tuturor studenţilor români, ca o anticipare
a evenimentelor din anul 1 9 1 8 .
�o
�,

Ibidem, p . 1912.
Ibidem, p. 197.
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Un important eveniment, cu implicaţii politice evidente, a fost ani
wrsarea jubileului de 40 de ani al revistei "Familia", cu care prilej au fost
c'rganizate la Oradea festivităţi de mare rezonanţă . Au participat intelec

tuali români din diferite părţi ale monarhiei, iar pe adresa redactorului
responsabil au fost trimise corespondenţe ce au cuprins meritate aprecieri.
A fost o veritabilă s ărbătoare a unităţii culturale româneşti. Octavi•an Goga

a toastat pentru u nitatea noastră politică, la pregătirea căreia a conlucrat
�i revista orădeană. Faptul a atras atenţia autorităţilor. Dealtfel, semnele
l uptei pentru unitate naţională sint din ·ce in ce mai pregnante, ele relie
findu-se în diferite împrejurări.
După ce în 1 905 Partidul Naţional Român şi-a revizuit tactica de luptă,
acceptînd activismul, conducătorii politici ai românilor bihoreni au acţionat

solidar cu cei din Transilvania, propagind ideile incluse in programul par
tidului. Dr. Aurel Lazăr a fost ales in Com itetul Executiv al P . N . R . , repre
zentînd aripa intransigentă a acestuia, alături de Vasile Goldiş, O. Goga,

dr. V. Lucaciu, Ioan Rusu-Şirianu şi alţii. ln lunile septembrie-decembrie
� 905 au fost organizate intruniri la Oradea şi Aleşd 42, adoptindu-se rezo
l uţii ce exprimau voinţa de acţiune a maselor populare.

Guvernul din 1 906, prezidat de Wekerle, a dus o politică şovină şi a

accentuat asuprirea naţiunii române şi a celorlalte naţiuni din Ungaria. In

.ce priveşte politica şcolară a acestuia, formulată in "odiosul" lex Apponyi
din 1 907, se urmărea desfiinţarea şcolilor confesionale române, s lovace şi

sîrbeşti şi inlocuirea lor cu şcoli de stat, in care limba de predare să fie
exclusiv cea maghiară 43. Deci, o accentuare a tendinţelor de deznaţiona
lizare. fiind vizate instituţiile naţionale - şcoala şi biserica - care aveau
pînă atunci autonomie, asigurată de forma confesională sub care existau.
Impotriva legii respective au protestat autorităţile bisericeşti, deputaţii,

presa şi fruntaşii politici ai românilor. P.e teritoriul comitatului Bihor au
avut loc adunări populare de protest in mai multe localităţi : la 24 martie

în Sînnicolaul Român, 7 aprilie in Giriş, 1 4 aprilie in Beiuş, 1 6 aprilie
Ceica, apoi în Chişirid, Săcădat, Homorog, Tăşad şi Siti lec44•

in

Alt moment politic 1-au constituit alegerile din 1 90 7 , cind la Beiuş a

invins Vasile Lucaciu, i zbîndă la obţinerea căreia şi-a adus aportul şi
dr. Ioan Ciordaş, luptătorul naţional de o autoritate incomparabilă in rin
durile populaţiei româneşti din depresiunea Beiuşului. In alt>gerile din
alte cercuri au acţionat şi alţi militanţi politici, cum au fost dr. Aurel
Lazăr şi dr. Nicolae Zigre. Alegerile din 1 9 1 0 au angajat, de asemenea,

toate energiile luptătorilor naţionali, care au stabilit planul de acţiune in
casa dr. Aurel Lazăr, cu ocazia concertului literar-muzical din luna martie,
organizat de Reuniunea "Hilaria", in colaborare cu Tiberiu Brediceanu
{care şi-a pus in scenă compoziţia sa, La şezătoare) şi Reuniunea muzi·cală
românească din Sibiu.
42

Unirea Transilvaniei cu România . p. 329
Din utoria Transilvaniei, voi. II, Bucureşti, 1961, p. 2RB-289.
44 Teodor Neş, op. cit., p. 393-396 ; Ioan Puşcaş, Din lupta politică a românt.
lor bthorent fn anU 1900-1914, ln Lucrări ştiinţifice, Seria B, Oradea, 19690
p. 252-254.
.

.

.
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In Oradea şi Bihor s-a configurat in anii ce preced izbucnirea primului
război mondial, cu tot mai multă claritate, o stare de spirit a p:>pulaţiei
favorabilă unirii tuturor românilor într-un singur stat naţional. Autorită
ţile local� îşi d�zvăluie în rapoartele lor informative, incapacitatea de a
mai putea stăvili evoluţia acesteia, precum şi formele de exprimare a ati
tudinii deschis proromâneşti a populaţiei din sate şi oraşe. Convingerea
că ac�ste străvechi teritorii române<?ti vor reveni la patria-mamă, ca rezu l 
tat a l luptei d e veacuri pentru eliberare naţională şi unitate şi c a efect al
unei legităţi istorice obiective, era extrem de puternică, concretizarea ei
efectuîndu-se în toamna anului 1 9 1 8 , prin voinţa unanimă a neamului
nostru.
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ASPEKTE AUS DEM KAMPF DER RUMĂNEN
FUR NATIONALE RECHTE IN DER CRIŞANA (1849-1914)
(ZUSAMMENF ASSUNG)
Aufgrund von Nachrichten aus Periodika, von Archivdokumenten und
bibliographischen Quellen rekonstruiert der Verfasser einige Momente
aus der Geschichte des politischen Kampfes des rumănischen Volkes in
der Crişana, der im Westen gelegenen Provinz Rumăniens, in den Jahren

1 849-1 9 1 4.

Es wird zunăchst auf die Versuche zur Bildung einer nationalen poli
tischen Gruppierung eingegangen, die die nationalen Rechte der Rumi:inen
wrteidigte. Im Jahre 1 8 8 1 ist in der politischen Bewegung der Rumănen
der osterreichisch-ungarischen Monarchie ein bedeutender Fortschritt
durch die Griindung · ein einheitlichen politischen Rumănischen National
partei erzielt worden. An der Spitze dieser antidualistischen Bewegung
standen in der Crişana solche Personlichkeiten, wie Dr. Aurel Lazăr, Lu
cian Bolcaş, Dr. Ioan Ciordaş und Dr. Nicolae Zigre. Aus dem untersuchten
Dokumentarmaterial geht hervor, da6 sich der nationale Kampf auf eine
gemeinsame Front stiitzte, der auch die Rumănen der Crişana angehorten.
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ASOCIAŢIUNEA PENTRU SPRIJINIREA INVAŢACEILOR
ŞI SODALILOR ROMANI MESERIAŞI DIN BRAŞOV SPRIJINITOARE A INVAŢAMINTULUI PROFESIONAL
ROMANESC BRAŞOVEAN
MARIUCA RADU

Infiinţarea la Braşov în anul 1 869 a Asodaţiunii pentru spriJinirea
învăţăceilor şi sodalilor români meseriaşi, constituie un moment de cea
mai mare însemnătate în viaţa românilor braşoveni, deoarece se împli nea
vechiul deziderat al acestora de formare şi sprijinire _a unor buni mese
Iiaşi, constrînşi pînă. atunci să lu<:reze în cîteva din .. ramurile naţionale" :
cojocărie, păpucărie, tăbăcărie, croitorie pentru î mbrăcăminte naţională 1,
de către breslele "închise în tiparele lor i mobile", devenite în plină epocă
de afirmare a relaţiilor capitaliste, organisme învechite, anacronice2•
Asociaţiunea se preocupă încă de la inceput, în egală măsură, atit de
plasarea copiilor veniţi din toate <:olţurile Transilvaniei, inclusiv vechea
României, la diferiţi meseriaşi din oraş, care să-i înveţe temeinic meseria
·
c:leasă, cit şi de înarmarea lor cu solide noţiuni teoretice .ş i de cultură
generală 3.
Printr-o intensă activitate instructiv-educativă, Asociaţiunea este
aceea care pune bazele învăţămîntului profesional românesc din Braşov
,, . . . necesar nu numai la românii braşoveni, d la întreg poporul nostru,
deoarece se făcuse experienţa în decursul ultimelor decenii că n umai cu
postulanţi de slujbe nu se poate asigura viitorul unui popor ci este de
lipsă înfiinţarea unei clase mijlocii, care prevăzută cu cunoştiinţele nece
sare să cultiveze pe lîngă meseriile ideale şi pe cele materiale ale po
porului" 4.
1 Din raportul Camerei de comerţ şi industrie din B raşot• pentru anii 1878/79
şi 1 882, p. 1 6 (capitolul : Meseriile românilor) ; Bartolnrneu Bniulescu, J\ll o"'ografia
Comunei Bisericeşti g1·eco-ortodo.r e române a sfintei Adormiri din Cetatea B ra50-

vului, Braşov, 1 898, p.270-2 7 1 .
2 Ioan Moga, Scrieri istorice, 1 926-1946, Cluj, 1973, p. 220.
3 Eugen Pavlescu, Meşteşug si comerţ în sudul Transilvaniei sec. XVII-XIX,
Bucureşti, 1970, p. 402 şi urm. ; volumul citat, cuprinde şi un capitol dedicat Asocia
ţiunii pentru sprijinirea învăţă.ceilor 5i sodalilor români meseriaşi din Braşov şi în
v ăţămîntului ei . In lucrarea de faţă autoarea, prin reinterpretarea documentelor exis
tente la Arhivele Statului Braşov în fondul Asociaţiunii, prin depistarea unor docu
mente inedite aflate în Arhiva Muzeului primei şcoli româneşti din Şcheii Braşo
vului şi prin studierea colecţiei ,.Gazetei Transilvaniei" din anii 1870--- 1 900, ince>rcă
să pună într-o lumină nouă istoricul învăţămintului profesional românesc iniţiat de
Asociaţiunea pentru sprijinirea învăţăcei!or şi sodalilor români meseriaşi din Bra�ov.
4 Andrei Bârseanu, Istoria şcolelor centrale române greco-ortodoxe din Bra
şov, Braşov, 1902, p. 397.
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2.30

In efortul susţinut de promovare a învăţămîntului profesional. Aso
ciaţiunea a infruntat numeroase greutăţi din partea meşterilor, care î i
băteau p e ucenici la cea m a i mică greşeală "pînă l i s e invineţea trupul" s .
îi puneau la munci necorespunzătoare, sau nu-i lăsau să frecventeze regulat
cursurile şcolilor serale, ceea ce determină Comitetul ca din anul 1 8 8 1 ,
s ă hotărască încheierea unui contract intre părinţii copiilor ş i meşteri,
unde să fie înscrisă obligativitatea acestora ,, . . . de a nu-i bate şi maltrata
pe copii" şi de a-i lăsa " . . . să cerceteze şcoala de seară de peste săptă
mînă şi duminica, care este pentru copiii de la meserii" 7.
Problema care va rămîne de maximă actualitate pînă în deceniul nouă
al secolului trecut, este aceea a hainelor. Provenind din familii sărace. cu
m u lţi copii, adeseori orfani, invăţăceii " . . . se văd în număr mare fără
veşminte şi în timpul de iarnă foarte slab îmbrăcaţi" a .

In acest scop vor fi difuzate apeluri călduroase, ca familiile braşovene
să dăruiască , . . . . cizme sau papuci, mari sau mici , nădragi mari, fie şi
rupţi. veste. pălării sau căciule" 9_
Apelurile nu întîrzie să dea rezultate, m ulţi oameni generoşi contri
buind cu bani din care să fie cumpărate veşminte, cu haine uzate sau chiar
noi. care erau împărţite ca stimulent odată cu susţinerea examenelor de
sfir�it de an, primilor cltasaţi, sau cind ucenicii expuneau obiecte făcute
de ei.
Lipsa de veşminte, neadaptarea la noul mediu în care îşi desfă�urau
activitatea, maltratările stăpînilor, analfabetismul, îi determinau adeseori
pe copii să fugă de la ucenicie.
Toate aceste greutăţi au fost învinse printr-o muncă susţinută de către
A.sodaţiune, în cadrul căreia se remarcă activitatea de o viaţă a pre�edin
telc ei. Bartol omeu Baiulescu, dedicată operei de instruire a fiilor prove
niţi din popor.
Statutele Asociaţiunii, aprobate de guvernul de. la Budapesta, abia în
anul 1 8 74. prevedeau în articolul 4, punctele a şi b. , . . . . ca toţi învăţă
ceii meseriaşi din Braşov să frec\·enteze un curs de învăţămînt. corespun
ză:or ctăţii. calificaţiunii şi chemării lor" 1 1 . Pe lîngă obligativitate. învăţă
mîntul avea şi caracter de gratuitate " . . . pentru cei mai bravi şi mai săraci
învăţăcei români care se adresau către Comitet" 12. Din studierea cores
pondenţei dintre Asociaţiune şi cei ·care doreau ,să înveţe o meserie. rezultă
că marea majoritate a tinerilor a beneficiat de această gratuitate, unii
di n tre ei fiind lipsiţi de orice mijloace materiale. In acest sens. semnifica
tivă este o scrisoare expediată din Nadeşul-Săsesc, u n de se relata că
5 Arhivele
Statului Braşov, Fond : Asociaţiunea pentru .,p1·ijinirea învăţă
ceilor şi sodalilor români meseriaşi din Braşov, Dos. 4, Doc. 4, f. 1 (în conti nuare :
ASB, Fond : Sodali . . . )
6 ASB, Fond : Sodali, Dos. 9, Doc. 7(}, f. 3.
7 ASB, Fond : Sodali, Dos. 9, Doc. 36, f. 1 .

8 "Gazeta Transilvaniei", XXXVII I , n r . 2 \ 9-/21 ianuarie, 1875, p . 2-3.
9 ASB, Fond : Sodali, Dos. 3, Doc. 16, f. 1 (Apel pentru dare de ve� minte
vechi copiilor săraci de la meserii şi de la şcoală) .
1 0 ASB, Fon d : Sodali, Dos. 5, Doc. 2 3 , f. 1 ; listele cuprind zeci de nume,
intre care amintim pe: Ioan Radovici cu o pereche de pantaloni şi o pereche de
pantofi, Nicolae Fluştureanu cu o pereche de pantofi şi o perche de papuci, Ioan
Popp cu cinci pălării, specificindu-se că toate erau in stare bună.
1 1 Bartolomeu Baiulescu, op. cit., p. 27.
12 Ibidem.
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, . . . . din 70 de familii româneşti, doar 1 0 aveau ,pămînt, restul fiind
zil i er i 13. Din aceleaşi considerente se acordă mijloace gratuite de î nvă
ţămînt şi învăţăcelului orfan Vasile Furnică din Scheii Braşovului "pentru
că nu are nici ve�minte nici încălţăminte cu care să cerceteze şcoala mese
ria�ilor" 14.
Din cau2a mijloacelor materiale reduse de care dispunea Asociaţiunea
(cotizaţiile membrilor, diferite donaţii de la instituţii economice, culturale
sau religioase din Transilvania şi România. de la persoane particulare, a
sărăciei copiilor. părinţii sau tutorii neputînd suporta nici măcar întreţi
nerea c o pii l o r, a lipsei totale de sprij i n din partea autorităţilor la care se
�� d ă ugau nenumăratele şicane). învăţămîntul nu a avut un caracter unitar,
el desfăşurîndu-se acolo unde a putut fi creat un minim de condiţii.
O intenţie lăudabilă. c ar e î n mare măsură ar fi rezolvat dezvoltarea
învăţămîntului profesional românesc, a fost aceea a înfiinţării unui atelier
model s a u a .. unei şcoli sistematice pentru învăţăceii de la meserii'' 15.
Pentru acordarea de ajutoare necesare înfiinţării unui asemenea ate
l ier . . \sociaţiunea se adresea ză Universităţii săseşti 16. Com itetului parohial
«1 bi s eri c i i Sf. Nicolae din Schei i Brasovului 17. Sinodului arhidiecesan din
S i biu 18 şi Astrei 19, încă din primii a � i de existenţă. Aceste propuneri nu
\'Or aw a urmare din partea Universităţii săseşti 20 . celelalte instituţii fiind
de acord d o a r cu amrdarea unor subvenţii pentru achitarea taxelor şco

l are 2 1 .
Nerenunţînd la ,acest proiect, •adunarea .generală d i n anul 1 8 7 8 desem

nează o comisie formată din 1. Lengeru, N. Străvoiu şi D. Tocanie, ca să
�tuclieze posibi l i tăţile înfiinţării unui atelier model sau unei •şcoli de me
serii, unde să se formeze ,.meseriaşi români perfecţi care să facă faţă
mcseriaşilor aduşi din Germania. după moQ.elul celor din R om â nia " 22 .

Peste un an cînd îşi va citi raportul. comisia recunoaşte că din cauza

l ipsur i l or materiale. deocamdată nu se poate înfiinţa o şcoală de mari pro
porţ i i ci un atelier ,.într-o ramură mai d e l i psă" (de lăcătuşerie fină. pentru
care să se plătească suma de 50 fl . anual unui maiestru foarte bun ; sînt

recomandaţi maieştrii Eichenberger sau Teutsch)23_
Cel ce s-:1 opus cu îm'er�unare unui asemenea proiect a fost Comitetul
h i s cTicii Sf. Nicolae. Preocupat doar de propriile sale chestiuni. la fiecare
cerere a Asociaţiun i i d e a co·1 tribui cu o sumă dt de mică la înfiinţarea
atel!erului. răspunde invariabil " . . . că în privinţa atelierului are alte
13

ASB, Fond : Sodali, Dos. 3, Doc. 1, f. 1 .
ASB. Fon d : Sodali, Dos. 3 . Doc. 4'5, f . 1 .
15 ,.Gazeta Trans i lva niei ", XXXVIII. nr. 2 , 9/2 1 ian u a rie , 1 875, p . 3.
16 Ibidem.
1 7 Arhiva Muzeului primei şcoli româneşti din Şcheii Brnşovului, Fon d : Pro
tocoale, nr. 1 93, Şedinţa C o mite t ulu i din 29 ianuarie 1 B78, p. 14--15 (în conti nu are :
/,rhiva Şch ei ) .
18
" Gazeta Tran s i lvani ei " , XXXVIII, nr. 2, 9/21 ianuarie, 1875, p. 3.
1 9 Ibidem.
20 ASB, Fond : Sodali. Dos. 15. Doc. 27, f. 31.
2 1 "Gazeta Transilvaniei", XLI, nr. 2, 8/20 ianuari e . 1878, p. 2.
22 ASB, Fond : Sodali, Dos. 5 . Doc. &o, f. 1; Dos. 8, Doc. 5 1 , f. 1�2.
23 ASB, Fond: Sodall, Dos. 8, Doc. 5 1 , f. 2; dificul tatea consta in faptul că
aceştia cerau Asociaţiunii sume mult prea mari pentru puterile Pi ; maiestrul Ei
chen berg er era de acord cu primirea a 1 0 copii in atelierul său d e ilerârle cu plata
a 70 fi. anual pentru fiecare copil, in timp ce aver ea totală a Asocia ţ iun ii h.u depă14

·

şea 2.000 fl.
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cerinţe mai urgente"24 sau că "bugetul bisericii înregistrează anul acesta
un deficit" 25.
Impotrivirea făţişă a Comitetului bisPricii, a lovit nu numai in inte
resele Asociaţiunii ci şi in cele ale populaţiei din Şchei " proletară" după
cum este numită de , .Gazeta Transi·l vaniei". ai cărei copii s-ar fi putut
bucura intr-un număr mai mare de binefacerile unui învăţămînt profe
sional corespunzător26.
Ideea înfiinţării. dacă nu a unei şcoli. cel puţin a unui atelier model,
va persista în toată această perioadă, găsindu-se soluţia premierii anuale a
meşterilor români care instruiau cei mai mulţi ucenici27.
I n urma apelului adresat de conducerea Asociaţiunii corpului didactic
al Şcolilor româneşti . din localitate, în toamna anului 1 8 73 (deci inainte de
aprobarea oficială a Statutelor), încep cursurile .. Şcolii pentru învăţăceii
români de la meserii de pe lîngă Gimnaziul românesc"28 , organizate în două
despărţăm inte. In primul despărţămînt profesorii I. Dobreanu şi I. Bozo
ceanu predau citirea, scrierea şi aritmetica. iar în cel de-al doilea I. Tacitu,
I. Popeea şi L. Nastasi predau limba română, stilistica. limba germană şi
matematica29. Din anul 1 876, Iosif Maxim preda şi desenul30 . Numărul
elevilor oscila între 50 şi 70. Cursurile începeau în septembrie. se ţineau
de două ori pe săptămînă. duminica după-amiază şi miercurea de la 1 9.30
la 21 şi se terminau în mai sau în i u n ie printr-un examen public. la care
asistau şi membrii Comitetului . Primii clasaţi erau premiaţi fiind răsplătiţi
cu veşminte31. Profesorii predau acest curs gratuit ,.cu sacrificiul repau
sului lor"32; de aceea în cadrul Adunărilor generale anuale li se aduceau
mulţumiri publice (I. Meşotă. I. Popeea. L. Nastasi. I. Tacitu, I. Dobreanu,
Jos. Maxim). sau erau declaraţi membri onorari, cum este cazul lui Ioan
Bozoceanu. " . . . pentru jertfele aduse prin prelegeri date gratuit învăţăcei
lor de la meserii". se speclfică în protocolul Adunării generale din 2/ 14
ianuarie 1 8 7734.
Apreciind în mod deosebit eforturile depuse pen'tru instrui rea i nvăţă
ceilor, Comitetul şi însăşi preşedintele Asociaţiuni i , Bartolomeu Baiulescu,
24 Arhiva Şchei, Fond : Protocoale, nr. 1 9 4 , Şedinţa din 2'l iao unr!? 1 879.
p. 14-1 5 ; d eşi nu ·a fo�t de acord cu infiintarea şcolii model . totuşi bi�erica va
contribui anual cu suma de 1·00 fl. destinată întreti nerii a 10 copii. iar aturJci cind
se va pune problE'ma pE'rfeC'ţion?.rii sodalilor în st:ăinătate. va ac0rdn cîteva sti
pendii tinerilor din Şchei. AC'easta nu va scuza cu nimic optica îngustă a Comitetu
lui, c are ar fi putut a j uta în mod real populaţia pauperă a ŞchE'il·)r.
25 Arhiva Şchei, Fon d : Protocoale, nr. 1 9 3 , ŞF>dir�ta din 29 ian·, Jarie 1 1178.
26 " Gazeta Transilvaniei", XLI, nr. 2, 8/10 ianuarie, 1878, p. 2.
27 Eugen Pavlescu, op. cit., p. 421 ; l a Ion Căpăţînă, cordonier, îşi f ăc ea u ucenicia 1 0 copii. la Andrei Voi na. eojocar. 3, la Vasile Popovi<:i. miisa1 · , 7, Ia Ioan
Săbădeanu , cizmar. 7.
29 "Gazeta Transilvaniei", XXXVIII, nr. 2. 9/21 ia nuarie. 1 87 5 . p . 2-3.
29 Ibidem, anul XLI, nr. 2, 8/20 ianuarie 1878. p. 2.

30 Programa Gimnaziului mare public român
de religiune ort. ră.1ciriteand
şi a celorlalte şcoli secundare şi primare impreunate cu ac�sta, pe anul şcol'JT
1 876-17, pub licată de Dr. 1. G. Meşotă, p. 4'1 .
3 1 ASB, Fond : Sodali, Dos. 3, Doc. 23, f. 7 ; Eugen Pavlescu, op. cit., p. 415:,
examenul din vara anului 1 87 7 "fiind c ît se poate de satic;fă·::itoriu�, 7 ucenici au
fost premiaţi cu haine în valoare de 23 fi.
32 Bartolomeu Baiulescu, op. cit., p. 42.
33 ASB, Fon d : Sodalf, Do s . 5, Doc. 9, f. 1 .
3 4 ASB, Fon d : Sodali, Dos. 5 , Do c . 15, f . 1 .
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vor intocmi două memorii, unul către Comitetul bisericii Sf. Nicolae35, iar
celălalt cărtre Sinodul din Sibiu, in care cer acordarea unor mici ajutoare
băneşti pentru corpul profesoral şi elevi ce " . . . vin la Braşov fără nici o
eul tură "35.
Ambele foruri rămîn insensibile considerind aceste ajutoare inutile, de
vreme ce profesori i erau plătiţi de Eforie. Dînd dovadă de un spirit supe
rior de înţelegere, profesorii braşoveni îşi vor continua prelegerile în mod
gratuit.
În toamna anului 1 8 7 8 se înfiinţează Şcoala serală a Gremiului Begus
toresc levantin, unde erau primiţi şi ucenicii de la meserii ; Asociaţiunea
se întreabă dacă Şcoala de meserii de pe olîngă Gimnaziu mai era utilă.
Adunarea generală din 1 7 decembrie răspunde afirmativ37, hotărînd să se
numească în continuare Şcoala pregătitoare a Asociaţiunii ş i să funcţioneze
cu un singur despărţămînt; era de fapt un curs de alfabetizare, ţinut dumi
nica după-amiază. De acest despărţămînt pentru începători s-au ocupat
pînă în anul 1 8 8 1 Ipolit Ilassievici38, iar după aceea Andrei Bârseanu39.
Pentru meritele avute în această direcţie cei doi profesori au fost decla
re:ţi membri onorari ai Asociaţiei40 .
Paralel cu acţiunea Asociaţiunii de a organiza, sprijini şi îndruma
învăţămîntul meseriaşilor români din Braşov. trebuie menţionată în această
perioadă şi activitatei:1 în acelaşi sens a negustorilor români braşoveni. care
făceau parte din Gremiul levantin negustoresc şi care erau interesaţi î n
considerabilă măsură la dezvoltarea meseriilor.
In anul 1 87 2 odată cu desfiinţarea oficială a monopolului breslelor.
Greiniul îşi va schimba denumirea în "Asodaţiunea comercianţilor români
pentru negoţiu levantin în Braşov"4 1 . La această dată negustorimea din
Braşov fiind în plină decădere ., . . .încerca . să se salveze prin promovarea
meseriilor în vederea dezvoltării industriei". Pentru realizarea acestui scop,
pe lîngă sprijinirea activităţii Asociaţiei învăţăceilor pentru formarea de
meseriaşi români, Asociaţiunea comercianţilor a încercat încă din anul
1 872 să înfiinţeze o şcoală sub denumirea de "Şcoala inferioară română
de confesi une greco-orientală a Societăţii de comerţ levantin pentru învă
tăceii români şi de la industrie din Braşov", avînd drept scop de "a da

învăţăceilor ocaziunea de a-şi însuşi cunoştinţele prescrise de legea pentru
comerţ şi industrie"42 .

Proiectată a fi deschisă în toamna anului 1 8 72, datorită diferitelor pie
dici puse de autorităţile austro-ungare. de abia în toa!Ţlna anului 1 87 8 . şi-a
putut începe activitatea, funcţionînd în 1 8 78/79 cu două clase (despărţă
minte). iar din anul următor cu trei clase43. Bine organizată, funcţionînd în
35 Arhiva :;>chei, Fond : Bartolomeu Baiulescu, Doc. 31 T2, f. 1·-2.

36 ASB, Fon d : Sodali, Dos. 5, Doc. 80, f. L

37 Eugen Pavlescu, op. cit., p. 415.
38 ASB, Fond: Sodali, Dos. 8, Dac. 46, f. 3-4.
39 ASB, Fon d : Sodali, Dos. 10, Doc. 80, f. 2-3; din dorinţa de a-şi trimite
fiii la meserie, părinţii sau tutorii nu realizau adeseori că aceşti copii erau analfa
beţi ; la început erau nevoiţi să se inapoieze acasă, dar pînă !a urmă se găseşte
soluţia de înfiinţare a cursului de duminică.
•o ASB, Fond : Sodati, Dos. 12, Dac. 1, f. 1 .
4 1 Eugen Pavlescu, op. cit., p . 415 .
4 2 Ibidem.
43 Ibidem, p . 387-368.
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două oamere încălzite şi lu mi nate din edificiul Gimna•dului din locaolitate,
cursurile se ţineau marţea şi joia seara de la orele 1 9 la 21 şi duminica
după-amiază de la 1 4 la 1 544.
In tot timpul existenţei sale, această şcoală serală a fost frecventată
de un număr mare de elevi ; de exemplu, în anul şcolar 1 8 78/79 erau în
scrişi în cele d ouă despărţăminte un număr de 1 1 4 elevi scutiţi de orice
taxă45.
La această dată ucenicii Asociaţiunii se împărţeau între Şcoala de du
minică. pentru începători şi despărţămintele Şcolii serale a Gremiului.
Unii dintre copii urmau şi cursurile Ş co l i i i ndustriale săseşti din Bra
şov (Gewerbeverein Schule), cu plătirea taxelor de către Asociaţiune. Dacă
la început nu erau primiţi decît cei care cunoşteau limba germană46, pe
parcurs, ca urmare · a pericolului permanent de desfiinţare al acestor şcoli
�ub diferite pretexte, din toamna anului 1 8 8 1 sînt primiţi într-o clasă pre
gătitoare şi elevi români. cărora Ipolit Ilassievici le preda limba română47.
Astfel se explică în anul 1 88 3 prezenţa a zece tineri din Bîrlad, figurînd
ca înscrişi în această clasă pregătitoare48. Infiinţarea ei era totodată şi o
reacţ ie comună a naţionalităţilor română şi germană în faţa intenţiei gu
vemului m aghiar de a înfiinţa la începutul aceluiaşi an ( 1 8 8 1 ) , o Şcoală
sera.lă de meserii "în care să înveţe copiii tuturor naţionalităţilor " ; bine
î nţeles că limba de predare era cea maghiară49.
In anul 1 884, pe motiv că legea de meser i i prevedea că numai .. comu
nele pot înfi inţa şcoli de mes�rii .'li n icidecum diferitele confesiuni şi cor
poraţiuni, despărţămîntul pentl·u începători a fost desfi inţat de către auto
rităţ i50.
Doi ani mai tîrziu, la refuzul conducerii Gremiului de a se introdwe
limba maghiară în Şcoala sa serală, aceasta este declarată închisă, reco
mandîndu-se Asociaţiunii să-şi plaseze ucenicii la Şcoala comunală indus
tria-lă (Gewerbeverei n Schule), sau la cea de stat (cu limba de predare ma
gh iară) 5 1 ,
L a rugăm intea conducerii Societăţi i , Şcoala industrială comunală, cu
toată opoziţia Magistratului, va deschide trei clase paralele pregătitoare52,
u n d e profesorii Iosif Maxim şi Ipolit Ilassievici "predau cursurile prescrise
pînă astăzi" ( 1 897 n.n .)53. In anul şcolar 1 8 88/89 la Şcoala comunală erau
i r:scTişi 1 3 2 ucenici iar la cea a statului 4 1 54.
Conducerea Şcolii comunale, începînd cu ,anul 1 889. va încerca să l i m i 
teze accesul ucenicilor români , nemairecunoscind atestatele de sărăcie ş i
mări nd taxele pînă la 648 n . ss . In această situaţie. Asociaţiunea ar fi fost
nevoită să îndrume mai mulţi ucenici la Şcoala de stat unde taxele erau
44 Ibidem.
45 ASB, Fon d : Sodali, Dos. 8. Do('. 46, f. 2.
46 . ,Gazeta Transilvaniei", XXXVII I , nr. 2, 9/2 1 i n n uarie. 1 87 5 . p . 3 .
4 7 ASB, Fon d : Sodali, Dos. 1 0 . Doc. 8 0 , f. :J ; pe>ntru fnv-l ţi'!ceii d i n Braşov,
Aso ci a ţiu nea plătCo:a o t:txă d e 3 f l . iar pentru ceilalţi dle 8 fl . ant.:al.
•s ASB., Fond : Sodalf, Dos. 10. Doc. 80. f. 3.
49 ASB, Fond : Sodali, Dos. 9, Do c . 33. f. 2 .
5 0 Bar.tolomeu Baiulescu, op. cft., p . 2 7 1 .
5 1 Eugen Pavlescu, o p . cit., p. 389.
52 "Gazeta Transilvaniei", XLVI I I , nr. 247. 15/27 octombrie, 1885, p. 3.
53 Arhiva Şchei, Fond : Bartolomeu Baiulescu, caiC't George Filip.
54 ASB, Fond : Sodali, Dos. 2 1 , Doc. 1 1 , f. 2.
55 ASIJ, Fond : Sodali, Dos. 21. Doc. 11, f. 2.
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mai miciS6. Pentru a evita intrarea ucenicilor români la Şcoala de stat,
Com itetul Asociaţiun i i va face mai multe reveniri la conducerea Şcolii
i ndustria·le săseşti, care va accepta pînă la urmă scăderea taxelor la
�00 fl .57, sumă pe care se obligă de acum înainte s-o plătească Institutul
de credit .. Albina" d i n Sibiu58.
Şcolile Asociaţi unii şi ale ' Gremiului au fost desfiinţ·ate de către oficia
l i t ă \ i . în momentul cînd erau tot mai mult frecventate de elevii români cu
:;capul ca aceştia să fie obligaţi (neputînd rămîne fără instrucţiune) de a
�e înscrie în şcoli cu o altă limbă de predare decît cea română. Impotriva
acestei stări de lucruri, Asociaţiunea va riposta prin înfiinţarea în anul

1886 a foi i .. Meseriaşul român", prima revistă de acest fel din Transilva
şi prin i ntensificarea activităţii culturale a Societăţi i sodaliolor, aflată
sub scut ul Asociaţiun i i , în cadrul căreia puteau participa de acum înainte
�i ucenici i .
n ia59,

In cadrul pregătirii profesionale a meseriaşilor era prevăzută încă î n
s t a l ute . . trimiterea sodalilor talentaţi î n străinătate

spre a

se

califica",

problemă rezolvată după anul 1 8 8 0 din aceeaşi acută l i psă de fonduri60.
Perfecţionarea sodalilor î n străinătate viza de pe o parte formarea
u no r buni specialişti în meserii mai puţin dezvoltate la noi. care, după sta
g i u l efectuat în alte ţări, urmau să se stabi·lească in oraşul natal; să-şi des
chidă ateliere şi să pregătească la rîndul lor alte seri i de ucenici, iar pe

de altă parte prin prestigiul de care se bucurau să facă mai uşor faţă greu

tăţ ilor cauzate de concurenţa meseriaşilor străini. unii aduşi la Braşov toc

m a i din Germania şi Elveţia în detrimentul elementului economic româ

nesc61. In acelaşi timp, tinerii care plecau la speciahzare în ţări în care
i ndustria se dezvolta cu paşi repezi. vin iri· contact cu tehnicile noi şi teh
nolog i ile avansate de prelucrare. cîştigîndu-şi o cultură tehn ică, după cum

arăta intr-una din adunările generale Bartolomeu Baiulescu , . potrivită cu
t i:npul de fa ţ ă "62 .
D intre sodali i care doreau să se perfecţ ioneze. fireşte că erau aleşi

cei mai dotaţi. fiind obligaţi totodată să prezinte unei comisii dovezile cele

m ct i serioase despre activitatea ·lor.

Sodalul

Nicolae Roncea. care dorea să plece în Belgia pentru " . . . a

�e specializa în sfera maş inăriilor", susţine în faţa comisiei instituite

pen

t r u a-i verifica actele că .. . . . a lucrat ca fierar la diferite maşini şi a făcut

ex amen înaintea unei com i s i i m i nisteriale pentru conducerea unei maşini
c e;

abur''63.
Nicolae Jugănaru, sodal tipograf ·la Tipografia Mureşianu din Braşov,
56 ASB, Fond : Sodali, Dos. 23, Doc. 1�.

f. 3.
f. 2-3.

57 ASB, Fond: Sodali, Dos. 24 B, Doc. 14,
58 Ibidem.

59

"Meseriaşul român". Braşov, 1866. in Pre.�a muncitorească ,::i sadalistă din
România, voi. I, partea 1 (1865---1- 889). Edit. Politică, Bucureşti, 1965, p. 43J-...-4.40.
60 Bartolomeu Baiulescu, op. cit., p. 245.
6 1 Arhiva Şchei, Fond : Bartolomeu Baiulescu, caiet George Filip.
62 Ibidem.
63. Arhiva Şchei, Fon d : Protocoale, nr. 198, Şedinţa din 16 martie 1886, f. p.
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vrea să meargă la speciali:mre la Paris după un stagiu de 5 ani în Româ
nia şi cunoscînd bine limba franceză64.
Bursele pentru străinătate au fost acordate în primul rînd de Asocia
tiune, devenită acum mult mai puternică, datorită unei donaţii de 25 000
franci aur65 şi în al doilea rînd de Comitetul bisericii Sf. Nicolae. Comi
tetul parohial a fost de acord cu trimiterea unor tineri din Şchei la per

fecţionare, ajungind chiar să-i recomande călduros Sinodului arhidiecesan
din Sibiu, tocmai pentru că din comitet făceau parte profesor ii Vasile Glo
dariu şi Ipolit Ilassievici, membri onorari ai Asociaţiun ii. sprijinitori fer
venţi ai învăţămîntului profesional, din care îşi vedeau îndeplinit măcar
o parte din visul de odinioară. In memoriul trim is cu această ocazie la

Sibiu se accentuează importanţa deosebită a meseri ilor : ,.Fi ind meseriile

in genere un ram foarte însemnat al economiei naţionale şi meseriaşii un

factor puternic în oraş - de aceea Comisiunea este de părere că trebu ie

să ne încordăm toate puterile spre a răspîndi meseriile între poporul n os
tru cît mai mult şi a face ca acelea să înflorească66•

In acelaşi context se remarcă activitatea sodalului George Filip. fiul

unei văduve sărace din Şcheii Braşovului. Talent de excepţie şi animat

de puternica dorinţă de a deprinde tainele artei tipografice. cutreieră pe

jos Austria şi Germania. Intre anii 1 892 şi 1 893 îl găsim la Paris. urmind

cursurile serale ale Şcolii de artă decorativă, absolvită cu calificatul .. ex

celent'168.

Pe lîngă activitatea tipografică, George Filip va face cunoscute prin

intermediul "Ligii culturale pentru unitatea tuturor românilor", efort urile
depuse pentru promovarea meseriilor în rîndul românilor

transilvaneni.

Urmarea acestui fapt va fi creşterea nivelului de bunăstare şi cultură a
naţiunii române din Transilvania69.
Intrebat ce intenţii va avea după întoarcerea .în ţară, Filip răspunde
modest că , . . . .va încerca să deschidă un stabiliment grafic", idee nîateria
lizată în înfiinţarea editurii şi tipografiei ,.Minerva" din Bucureşti'o.

Cîţiva ani mai tîrziu, vizitînd o expoziţie în capitala României. orga

nizată de Imprimeria

statului,

preşedintele

Asociaţiunii,

Petrescu, remarcă un "Probar", " . . . care poate servi

Nicolae Petra

ca model

tuturor

tipografilor români"71. Autorul Probarului era tipograful braşovean George

64 ASB, Fon d : Sodali, Dos. 19. Doc. 100, f. 1 ; adunarea g(:ne>rală dir. anul 1 888
hotărăşte publicarea unui concurs in revista .,Meseriaşul român�, pen tru trimiterea
unui sodal în străinătate, ca să se perfecţioneze ,.intr-o ramură ce '1U se află încă
in B raşov . Ni colae J ugă!�aru pr i m eşte b1• rsa de 1 50 fi. nu numai ŢJentru speciali
zare la Paris ci ca să viziteze şi Expoziţia universală din anul 1889.
65 Bartolomeu Baiulescu. op. cit . , p. 273; în anul 1886, soţii Mihai şi Eliza
Stroiescu din Basarabia, donează Asociaţi unii 50.000 fran( i aur (26.000 fl.), din
care o anumită sumă să fie destinată ,.speciali z<iri i sodalilm în ţară şi străin.q 
tate" (Arhiva Şchei, Fon d : Biserica din Cetate, Doc. 1 2 , Ac:tul d e fundaţiune al
soţilor Stroies cu . , f. 1--.2)
66 Arhiva Şchei, Fon d : Stipendii, Doc. 237, f. 2---3
- .
67 Arhiva Şchei, Fond : Barto l o meu Baiulescu, caiet Ge orge Filip.
68 Arhiva Şchei, Fon d : Protocoale, Nr. 205, Şedinţa din 18 augus� 1893.
69 Arhiva Şchei, Dos. George Filip, Doc. 6. f. 1 .
70 Arhiva Şchei, Fond : Protocoale. Nr. 205, Şedinţa d!n 2 1 noie-rnbrje 1 893_
7 1 ASB, Fon d : Sodali, D o s. 24 A, Doc. 1 13, f. 1-2.
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Fi lip, al cărui aport în dezvoltarea artei tipografice va fi elogiat în cuvinte
calde de preşedintele Petra-Petrescu72 .
Invăţămîntul profesional iniţiat de Asociaţiunea pentru sprijinirea
i nvăţăceilor şi sodalilor români meseriaşi din Braşov, deşi nu şi-a găsit
finalizare în înfiinţarea unei şcoli industriale româneşti, a reprezentat
totuşi un puternic mijloc de instruire cu temeinice cunoştinţe practice şi
teo!·et ice de specialitate şi de cultură generală a sutelor de tineri veniţi la
Br-aşov pentru a învăţa o meserie.
Alături de Asociaţiune, în promovarea învăţămîntului profesional bra
şovean se remarcă bogata activitate a Reuniunii Femeilor Române în direc
ţia perfecţionării Şcolii de lucru de mînă şi învăţătură pentru fetiţe73 şi
i n iţiativa învăţătorilor de la Şcoala primară din Şchei (George Moianu şi
Ioan Dariu) de a înfiinţa Şcoli de pomărit, grădinărit şi împletituri, urmă
rinclu-se orientarea învăţămîntului spre activitatea practică încă din pri
mele trepte ale sale74.

72 Ibidem; cu această ocazie, preşedintele Petra-Petrescu confinnă că sodalul
tipograf George Filip "a călătorit pe jos intreaga Austrie, Gennania şi Franţa,
unde a făcut studii serioase in Viena, Munchen, Berlin şi Paris.
73 Eugen Pavlescu, op. cit., p. 399-40().
74 Mircea Băltescu, Contribuţii la istoricul ,.Reuniunii femei!or române" din
Braşov în Culegere de studii şi cercetări a Muzeului regional Braşov, 1, Braşov,
1967, p. 191-211.
75 George Moianu. Necesitatea şf scopul lucrului fn şcoală, in "Şcoala şi fami
!ia•, III. nr. 8-9, 1888, p. 267; Măriuca Radu, Tradiţii ale şcolii de pomărit din
Şcheii Braşovului, comunicare prezentată la SesiWlea de comunicări a Complexului
muzeal GoleşU (2�26 noiembrie 1978).
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DER VERBAND ZUR UNTERSTUTZUNG DER RUMANISCHEN
LEHRJUNGEN UND GESELLEN - SEINE HILFE BEI DER
GRUNDUNG DES BERUFSSCHULWESENS
(ZUSA MMENF ASSUNG)

Die im Jahre 1 86 9 gegriindete "Asociaţia pentru spn.pmrea invăţă
ceilor şi sodalilor români" (Verband zur Unterstiitzung der rumănischen
Lehrjungen und Gesellen) stellte ein bedeutendes Ereignis im Leben der
Kronstădter Rumănen dar, in ihren Bemiihungen zur Ausbildung guter
Handwerker. Bisher durften nămlich die Rumănen bloB einige sogenannte
"nationale" Gewerbe ausiiben, da d.ie lăngst iiberholten und zu einem
H emmschuh gewordenen Ziinfte ihnen die Ausiibung anderer Handwerke
untersagten .
Der Verband hat das Verdienst, die Grundlage fiir den rumănischen
Fachunterricht in Kronstadt geschaffen zu haben.
Infolge materieller Schwierigkeiten und der Interessenlosigkeit der
Behorden konnten aher diese Bemiihungen dennoch nicht zu Ende gefiihrt
werden und auch keine sogenannte ,.Industrieschule" gegriindet werden .
Trotzdem hat der Fachschulunterricht auch in der bestehenden Fonn vie
len hunderten von rumănischen Jugendlichen die MogJichkeit gegeben, ein
Handwerk zu erlemen.
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CORESPONDENŢA LUI TIMOTEI CIPARIU PASTRATA
lN ARHIVA MUREŞENILOR
MIRCEA GHERMAN

In galeria marilor personalităţi care au purtat în secolul al XIX-lea
lupta de emancipare politică, socială şi culturală a românilor transilvăneni,
la loc de frunte se înscrie nume-le lui Timotei Cipariu. Istoriografia noastră
a relevat complexa sa personalitate şi continuă a scoate la iveală mereu
alte aspecte menite a redimensiona profilul marelui cărturar. Astfel la
Braşov î n Arhiva Mureşenilor se află corespondenţa sa cu Iacob Mure
şianu ( 1 8 1 2-1 887) cuprinzînd variate probleme politice, culturale care
trădează permanenta sa preocupare de a contribui la ridicarea neamului
său. De asemenea, această corespondenţă reflectă raporturile şi relaţiile
pe care le-a păstrat cu foştii săi elevi şi în acelaşi timp stima şi preţuirea
pe care aceştia i-o acordau . Nu de puţine ori Iacob Mureşianu sau Gheor
ghe Bariţ s-au adresat vechiului lor dascăl cerindu-i ajutorul şi sfatul,
recunoaştere a unei autorităţi şi competente de necontestat. De aceea cores
pondenţa pe care o publicăm aruncă o lumină nouă asupra unor aspecte
mai puţin cunoscute ale acestei epoci. Consultările reciproce într-o mare
diversitate de probleme, care trădează o practică îndelungată, sint şi pri
lejul unor comentarii privind evenimentele politice şi culturale. a proiec
telor de viitor, preocupările comune.

Dealtfel Timotei Cipariu, care pe drept cuvînt poate fi considerat
întemeietor şi părinte al "Gazetei de Transilvania" şi al ,,Foii pentru
minte, inimă şi literatură"\ în mod firesc a fost şi unul dintre colabora
torii cei mai apropi,aţi a acestor public aţii . El a acordat tot timpul vieţii
sale o înaltă apreciere contribuţiei pe care o avea Gazeta Transilvaniei
la desfăşurarea evenimentelor, purtînd o permanentă grij ă pentru bunul
mers al foilor braşovene, propagandei sale datorîndu-i-se un insemnat nu
măr de abonamente.
Pentru Timotei Cipariu presa a constituit întotdeauna un factor de
primă importanţă in lupta de emancipare a poporului român. De aceea
1

Este cunoscut faptul. că in călătoria întreprinsă de Timotei Cipariu. însoţit

de Gh. Bariţ al cărui dascăl şi mentOJ: era, spre Ţara Român.ea<Jcă. s-a oprit la

Braşov unde in consfătuiri cu fruntaşii obştii româneşti, Timotei Cipariu le-a dat
ideea şi directivE'le necesare p.ent.ru inceputurile pre!lf'i braşovene .,Foaia Dumi
nicii" urmată de "Foe de săptămînă" şi apoi .,Gazeta de Transilvania" şi .,Foaia
literară". Tot el este cel care trimi�e braşovenilor pe trei din cei mai b.uni disci·

poli ai săi. Gh. Bariţ, Iacob Mureşianu şi Andrei Mureşianu, care să le susţină
acţiunile: ziaruL şi şcoala pentru români. Vezi Mil'cea Gherman, Gazeta de TransiJ
txJ"ia, în ..Astra" Braşov, l'l11'. 3, 1968; Timotei Cipa11iu, .lurnaf. cu un studiu intro
ductiv de Maria Prot85e, Cluj, 1972.
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depune eforturi susţinute pentru crearea unei ziaristici româneşti, idee
care îi aparţine2 . Şi astfel după ce, la 12 martie 1 838, Gazeta de Transil
vania şi-a inceput apariţia, la 1 august a aceluiaşi an, Timotei Cipariu
incepe demersurile pentru înfiinţarea şi la Blaj a unui ziar românesc.
Teama autorităţilor de această "armă politică" este evidentă, consecinţa
fiind tergiversarea acordării aprobărilor şi a comunicării lor, timp de peste
R ani . Ziarul blăjean "Organul luminăriil', ziarul lui Timotei Cipariu, apare
începînd cu 1 ianuarie 1 8473.
Cu toată grija pe care trebuia să o acorde ziarului blăjean, aflat în
atenţia autorităţilor, Timotei Cipariu rămîne un participant activ şi în
viaţa foilor braşovene, precum şi aproape de preocupările foştilor săi dis
cipoli.
In anul 1 850, cînd Gazeta Transilvaniei rămăsese ultimul bastion care
mai păstra vie flacăra revoluţiei, autorităţile absolutismului ce se rein
staura îşi concentrează atenţia asupra ziarului urmărind desfiinţarea lui.
Pretextul este găsit in refuzul redactorului Gheorghe Bariţ de a înceta
publicarea rapoartelor despre luptele purtate de revoluţionarii români în
Munţii Apuseni şi astfel la 13 ianuarie 1 850 el este suspendat din funcţia
de redactor.
In acest moment greu, Iacob Mureşianu are iniţiativa salutară ca, la
23 i anuarie 1 850, să ceară el, dreptul de redactare in continuare a foilor
braşovene. Deoarece şi Iacob Mureşianu se afla în directa atenţie a poliţiei
habsburgice pentru atitudinea sa revoluţionară, formele sint mult tergi
versate, dar negăsindu-se un pretext legal trebuie pînă la urmă să i se
acorde aprobarea şi astfel la 9 septembrie 1 850 Gazeta Transilvaniei re
apare sub redacţia sa4.
De acum înainte Timotei Cipariu se va adresa in toate problemele
publicistice lui Iacob Mureşianu. In Arhiva Mureşenilor se mai păstrează
un număr de 16 scrisori pe care le publicăm* şi din cuprinsul cărora rezultă
că tot timpul cei doi cărturari au purtat o intensă corespondenţă - in parte
pierdută - comunicîndu-şi reciproc greutăţile, făurind iniţiative şi dez
bătînd problemele vitale ale timpului.
Desprindem din scrisorile care s-au mai păstrat, in primul rind, pre
ocuparea pentru propăşirea î nvăţămîntului românesc transilvănean, ca una
din armele importante in lupta pentru drepturi politice.
O iniţiativă a lui I acob Mureşianu din anul 1 853, pentru înfiinţarea
unei şcoli româneşti de agricultură este urmată de publicarea apelului lan
sat de el în "Foaia pentru minte, inimă şi literatură"5, oferind jumătate
din "venitul curat" al Gazetei pentru înfiinţare. In continuare, Iacob Mu
reşianu întreţine o intensă corespondenţă pentru obţinerea de fonduri,
m ateria,le didactice şi documentare privind forma de organizare6. Totodată
2 Ioan Raţiu, Timotei Cipariu, Viaţa şi activitatea lui, Blaj 1905, p. 46--48 .
3 Ioana Botezan, Contribuţia lui Timotei Cipariu la dezvoltarea ziaristicil
româneşti din Transilvaniei in preajma anului revoluţionar 1848, in Apullum,
VII, Cluj.
4 Pentru detalii vezi : Mircea Gherman, Momente decisive in existenţa "Gaze
tei Transilvaniei", in mss.
• Mulţumesc şi pe această cale colegei Măriuca Radu pentru ajutorul dat la
transcrierea corespondenţei.
5 "Foaie pentru minte, inimă şi literatură" nr. 9, 3 martie 1 854.
6 Muzeul judeţean Braşov, Arhiva Mureşenilor (in contmuare: A. M.), Doc.

1 1 614, 629�300, 1'3!YT.
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el cere sfatul şi îşi asigură colaborarea vechilor săi dascăli, Simion Băr
nuţiu7 şi Timotei Cipari u .
D i n scrisoarea l u i Timotei Cipariu datată 8/20 martie 1 8558, c a răs
puns la o scrisoare de la Iacob Mureşianu, rezultă unele neînţelegeri sur
':enite. privind această iniţiativă. Coroborată cu celelalte documente, scri
'.oarea ne conduce spre concluzia că pentru obţinerea aprobări·lor legale,
Iacob Mureşianu care cunoştea dificultăţile legate de înfiinţarea unei şcoli
româneşti superioare, a căutat, pe de o parte, să ascundă adevărata inten
l. ie şi, pe de altă parte, să-şi asigure faţă de autorităţi şi garanţia spriji
nului oficial al bisericii române.
Totuşi guvernămintul sesizind importanţa acestei instituţii pentru
emanciparea românilor transilvăneni, n u acordă aprobarea şi astfel fon
durile strînse sint dirijate de Iacob Mureşianu spre o a.Uă valoroasă ini
ţi ativă : înfiinţarea unei Academii de drept cu limba de predare română.
Din acelaşi răspuns al lui Timotei Cipariu rezultă şi circumspecţia
cu care episcopul blăjean primeşte această iniţiativă, preocupat fiind me1i
mult de riscurile unor sacrificii materiale.
Scrisoarea din 6 / 1 8 mai 1 8559 consemnează o altă acţiune comună
intreprinsă de Timotei. Cipariu cu ajutorul şi colaborarea ·lui Iacob Mure
şianu. înfi inţarea unei şcoli de fete în Blaj . Incă dinainte Iacob Mureşianu
îi dăduse indicaţii privind funcţionarea şcolii, bazat pe experienţa şcolii
similare înfiinţată de Reuniunea Femeilor Române din Braşov. Şcoala se
va înfiinţa, corespondenţa care continuă să trateze acest subiect urmînd
însă şi mai departe timp de 1 0 ani, tratînd diverse probleme de funcţio
nare a ei. Timotei Cipariu îi cere încă de la început lui Iacob Mureşianu
şi recomandarea unei persoane potrivite pentru conducerea şcolii şi, în
continuare, cadrele didactice necesare 10.

O scrisoare de o deosebită semnificaţie este datată 24 decembrie 1 855
� i se referă la conflictul intervenit între Andrei Şaguna, pe de o parte şi
Iacob Mureşianu şi Gheorghe Bariţ, pe de altă parte.

La data de 5 decembrie 1 855 Andrei Şaguna emite o circularăl l prin
e:are interzice clerului ortodox să cumpere şi să citească Gazeta Transil
vaniei, Foaia pentru minte, inimă şi literatură şi Calendarul lui Gheorghe
Bariţ. Lovitura era foarte grea, periclitînd însăşi viaţa foilor braşovene
care în acea perioadă ajunseseră de mare importanţă, fiind larg difuzate
pe ambele versante ale Carpaţilor.
Din 1 850 prestigiul Gazetei crescuse necontenit, devenind cu adevărat
.. un organ al tuturor intereselor naţionale"12. Ori circulara lui Şaguna, pe
l îngă numărul mare de cititori pe care îi îndepărta forţat de Gazetă, ine
\'itabil ducea la posibilitatea unor confuzii şi interpretări greşite, dăună
toare cauzei românilor.
Acţiunea lui Şaguna rămîne în istoria noastră ca o pată, cu atît mai
mult cu cit timpul a descifrat adevăratele substraturi ale ei : înlăturarea
concurenţei pentru Telegraful român, organ de presă înfiinţat de Şagun'l.
7

Ibidem, Doc. 1982.
Ibidem, Doc. 2065.
9 Ibidem, Doc. 2067.
1o Ibidem,
Doc. 20616, 2067, 2070, 2()71, 2075, 2076.
11 Gheorghe Tulbure, Mitropolitul Şaguna, Sibiu 1 93(1, p. 195---'20 1 .
12 A. M., Doc. 8411.
a

u - Cumidava
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aservit intru totul politicii sale conciliante faţă de Curtea Imperială, pre
cum şi sabotarea rolului de mentor al activităţii publice naţionale pe care
il deţinea in acel timp Gazeta Transilvaniei.
Indirect, prin circulara sa, Şaguna dădea un certificat de înaltă ţinută
politică şi patriotică foilor braşo\'ene şi redactorului lor.
Motivele invocate de Şaguna apar astăzi şi mai clar ca pretexte. Astfel
el reproşează lui Iacob Mureşianu că şi-a permis să critice amestecul bise
ricii in învăţămînt, unul din punctele la care Şaguna ţinea mult.
Este evident că prin această critică Iacob Mureşianu ţintea mai de
parte şi anume la amestecul bisericii in politica naţională, principiu
pe care il va formula direct 10 ani mai tîrziu spunind : "arhiereii pe teren
"
politic - naţional, sint numai persoane private şi numai ca alare pot să
lucreze şi nicidecum ca mandatarii naţiunii . Aceia că dînşii sint capete
bisericeşti nu-i î ndreptăţeşte de fel ca ei să fie de jure şi capetele naţiunii
române"13 .
De asemenea, Şaguna ii reproşa publicarea in gazetă a unei note pro
venită de la un corespondent din Banat, dascăl, care plin de legitimă mîn
drie patriotică scrie că "elevii săi mai bucuros citesc gazeta decit ceas
lovul"14.
Pe Gheorghe Bariţ îl acuza că in Cronica Transilvaniei publicată în
Calendarul pe 1 856, referindu-se la soborul eparhial din anul 1 8 50, a apre
ciat că ,, . . . avu numai aceea·insemnătate mare că intru acel aşi sobor fu
reprezentat nu numai clerul ci şi poporul. . . " .
Această grea lovitură, prin interdicţia adusă unui m are număr de
cititori ai gazetei şi mai ales a curentului de opinie care inevitabil trebuia
să-1 producă in mase, punea in pericol însăşi existenţa ziarului şi prin el
singura tribună de luptă a românilor transilvăneni care rezistase după
revoluţie. De aceea atit Iacob Mureşianu cit şi Gheqrghe Bariţ se adresează
vechiului lor mentor Timotei Cipariu cerindu-i sfatul şi chiar mai mult,
sprijinul direct in eventualitatea că vor fi nevoiţi a pleca din Braşov.
Timotei Cipariu răspunde la 24 decembrie 1 855 lui Iacob Mureşianu,
dar adresindu-se ambilor deoarece " . . . de astă dată n-am a vă scrie se
parat unuia şi altuia, decit prea puţine, iar cele mai multe se potrivesc
pentru amindoi. Deci citiţi-le amindoi, că fraţi sînteţi, inimile vă sint
unite, nu numai interesele, şi acum mai mult decît niciodată să fiţi de o
înţelegere pentru că vis unita fortio, şi doi ochi mai multe văd decit
unul" 16 . Continuă, încurajîndu-i să reziste in atitudinea lor pe care o con
sideră dreaptă şi folositoare poporului român. Criticile gazetei le apreciază
ca fiind juste chiar şi atunci cînd s-au referit la blăjeni şi biserica unită
urmărind intotdeauna " . . . să ne ajutăm şi să ne adunăm unul către altul
că . . . numai unirea într-un cuget şi intr-o animă e puterea şi interesul
nostru comun". li asigură şi de posibilitatea unui plasament la Blaj pen
tru cazul extrem, dar insistă să reziste la posturile lor pentru că " . . . dum
neavoastră ştiţi bine că foarte mult aţi folosit unde sînteţi şi dacă veţi
merge de acolo întunericul rămîne după dvs.".
1 l Ibidem, Doc. 787.
14 Gh. Tulbure, op. cit., p . 197-198.

15 Ibidem.
A . M., Doc. 10.858.

16

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

243

CORESPONDENŢA LUI TIMOTEI CIPARIU

De o intensă preocupare de colecţionar dă dovadă Timotei Cipariu,
referindu-se în scrisori la schimburi !Ş i procurarea de cărţi. Astfel el men
ţionează unele cărţi valoroase ca Dion Fotinu : Horeatis pateas Dakias,
Yier:a. 1 8 1 9 în limba greacă sau manuscrisul unei evanghelii din arhiva
din Şcheii Braşovului, pentru care manifesta un inetres deosebit. Sînt' noi
dovezi ale vastei arii de preocupări a eruditului cărturar blăjean în per
manentă căutare de argumente în lupta de emancipare a românilor tran
silvăneni 17.

Un alt exemplu al acestor \"ariate preocupări le găsim în scrisoarea
de la sfîrşitul anului 1 85918 referitoare la poezia pe care o trimite spre
publicare lui Iacob Mureşianu.
In mod special el cere redactorului braşovean ca în cazul . ,de o veţi
afla destul de interesantă să o publicaţi, insă fără nume, că ştiţi că io nu
vciesc să figurez ca poet. . . " cerere pe care ţine să o justifice şi cu modes
tia unor explicaţii care plasează toate încercările sale poetice la nivelul
divertismentului 19_
*

•

Atunci cind Sextil Puşcariu considera pe Timotei Cipariu ca "părinte
al filologiei române" el dădea girul unei mari autorităţi, activităţii înainta
şului său direct, prin aceasta însă nu epuiza caracterizarea complexei per
sonalităţi a "cărturarului-patriot" care nu a ezitat să abordeze orice do
meniu pentru a putea contribui la progresul şi realizarea idealurilor po
porului român.

17

18

Ibidem, Doc. 2068.
Ibidem, Doc. 2073.

19 Vezi M. Gherman si M. Radu "Timotei Cipariu despre propria sa poezie",
In ,,Astm.. Braşov, nr. 3, 1978.
18•
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ANEXE
1

Blaj, 4

februar (1)853

Lui Ioan Faur profesor gimnazial de ma tem ati c ă î ncă , n • r-i veniră ;1ici �m
nu mă r din Gazetă cu toate că l-am prenumărat de mul t şi trimiţînd cei 4'0 fl. cu

data de 18 ianuarie l-am

specificat

ca pe unul

1 Semestru.

eare

plăti preţurile inainte. pe

Deci mă rog, ca să faci a se îndrepta sminteala la Expeditură, ciitre eare nu
adresai din cauza, di am de a mai înscmna şi alte amă n u ntur i .
Totu cu asta ocaziune : să se trimită Gazetei şi Foaia din capăt lui Filonu
Orbeanu, pa roh român, pr. Radnat la Kis-Iklaud. e ăc i a depus pn:ţul ci la mine
mă

pe anul î ntreg.

Poftim ! Hoţie rafinată ca în L on do n etc. Ieri pînă ce fusei la prînz (la
Seminar). cineva cu o cheie a casei mele veche, ee o pierdusem înaiP.te de Cră
ciun se băgă în casă-mi şi-mi cărăuşi frumuşel : 2 p11gilare cu 7 f l . , di!rtr·� r·are
5 fi. erau pentru Gazetă aduşi numai mai înainte de studenţii din a 8-a, un inel de
au r în preţ de 5 galbeni şi u n orologiu de buzunar de argint aurit de pe perete.
Am dat în urma hoţului pe care zace cea mai mare suspiciune, dar incă-i lucru
ajuns.
Ce produse articlul cu că l ugă ri i ! Se t i păreş te în chip de refuzare a lui un
cerculariu în care se încunoştiinţează preoţii şi cei că s ător i ţ i can� ca să se gă
tească, care din studiu va avea pleca re să poată concurge la profesorate, pe cînd
mă mai supără ameninţările auzite pre acel articol, dar adevăretatea celor scrise
va fi unul din acestea vacante, poate se va trimite tipărit oficios. Foarte bine, nu
tot rămîne.

Vă în semnasem mai alaltăeri , cum că nu se poate mijloci balul spre fundul
Scolastic nici la rugarea Comisarului care cum (Boemu-de Jub.l Î!: oasele de
la Poartă.
Acum se face p oi mîi ne (adică în 16 februarie s.n.) unul pe fundul Re
uniunii în casele lui L ă doi în Pe tri sa tu, fiind D-na încă tot. a cas ă , 1'\Umai dînsul
e la Cluj. Se vor tri mi te aeuşi cele de trebuinţă după dînsui, nouă nu ne dete
nimic că ne da statul. B a n i i restanţi de renumeraţiune. nu ·i voi putea pînă in
martie trimite toţi, căci noi din decembrie numai căp ăt ăm pînă atund plate-ne.
Puserăţi, că va urma după Ipopotamu dar dnrl? nil!i io nu �·du. După negu
rele cele groase urmară zile senine călduroase mar ca rie p ri mă va ră , d upf, aceste,
Domnesc, mai de o să ptămî n ă vînturi ca nişte uragan e. A propos r c u M. - tn
loc de o cămilă se punea în a rct i c . Ipopot. 4 cămile, aude-va pre •nare.
Salutare e

neted

Ce
cu

fră ţi e.

format plăcut dă d urăţi G si F.
litere.

care

se

în frumuseţează

pl"in tiparul cel

T. CIPARIU

Banii pre calendari e. i-am trimis de-a dreptul la R6mer şi Kamner, de
unde le primisem. Ordinaţiunea dspre scumpirea tabacului ţi n ută la Ofi ci ol at pinA
la 1 fe bruari e sigilată, stîrnise în z ilele penultime i deea devaloarei bancnotelor, să
fii văzut alergături incoace şi incolo, predindu-şi ţidulele care le avea grămădite.
Neguţătorii, boltaşii, speculanţii se folosiră binişor de astă mişcare.
Io ca unul, care mi le cam aşezut în vacaţiuni nu avui multă batere de cap.
A cel aşi

Arhiva Mureşenilor, Dos. 10, Doc. 2.062.

Domnu le,

2

Alătur aici 5 fi. iatr-o bancnotA, pentru Sem II. 1853 din Gazeta şi Foaia.
Cu acelaşi prilej, deşi cam tirziu, voiesc a vâ insemna puţi nele la cele din
scrisoarea D.V. din 28/1. Şi mai l:nUi vă mărturisesc durerea, de a nu pote fl In
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stare a vă implini acelea ce D. Mihali, ziceţi. că v-a promis i n n wne le m e u. şi
după care a-ţi fi p ubl icat intr-unul din numerii Gazetei. I o însă nu vă opresc
nici nu vreau a vă imputa că ce aţi publicat unele asemenea promisiuni, ina i nte de
a le avea in scris de mina mea ; fol osi ţi-vă , dacă vf"1 s o cot i ţ i de folos -:-u ele. fără
impiedecare, numai cit apoi să nu fie obligatorie pentru mine. Stiiri ! e mele impl·e
jur, unele respecturi şi o cu p aţiun i nu mă iartă a l ua parte acti\·ii in jurnalisti că.
însă nici n u mă opresc a mă folosi după templări; in scurt nici nu mă pot
obliga, nici nu voi a mă lepăda de tot, ci las t i mp ul ui şi cer cust a r i lo r în cît vor
aduce cu sine cu m se templă anul trecut cu sc ris ori l E din Italia, în r:a� mi-a
părut rău că au intrat atitea smentele tipografice.
In cît pentru c:i s cri eţi de
ortografie, eram intr-adevăr plecat să vă trimet ceva-�i precum şi insemnasem
ceva pe hirtie, ci v5zînd. că numai decit aţi public�t vreo dcuă Rlte lnng i diser
taţiuni ortografi ce, socotim de prisos a vă mai trimite şi pc 'l m e a nu că d oa r ă aş
fi de o părere că autorul acelora, precum nici nu poate fi, ci întru inter esu l al
însăşi Gazetei, ca să nu se dezguste publicul văzî:nd atitea şi atîtea ortografii. fiind
chiar interesului D.V. a n u- l încărca cu materie uricioasă, pre cum sint f<"tră
îndoială, pentru cea mai mare parte d i ze rtaţ iunile fililogice.
Pentru D.V. in parte. aflai că de la un t im p , in care vă apropiarflţi foarte
cu or t og rafi a Gazetei de sistema mea . aşa incit nu mi se v e d e t1·f'buienţia să vă
dau o nouă indreptarie ; cu toate acestea de ve simţiţi in citu-va a mai avea lipse,
b in evoiţi a cerc eta in Foia pentru minte, Sem. II a an u lu i 1 84 1 . in care Redacta
riul de at un c i a tipărit intreg opusul meu sub titlul : Estractu de ortogmfia. Ince
tarea organului precurmii propusul meu de a dezvolta i n Principia şi p a r tea de
ortografie mai pre larg, pre care însă acum o voi deduce in elementele istorioo
critice dPspre limba română orientală.
Avusem de cuget, precum spusesem lui Mi ha l i, să vă t ri mi t Eclogele lui
Virgiliu traduse de Br. Basiliu Pop ; ci apoi cercetindu-le mai aproape , aflai că
numai Ecl. IV lipseşte cu totul, ci a VI ş i XX sint i mpe rfede, a \' I l , VI I I . I X
neeme nda te , iară cele dintîi, I-III.V. măcar că sint ş i perfecte şi eme n d at e, sunt
intr-un stil ş i intr-o limbă scrise, cit trebuie să mă indoiesc, oare d i n publicarea
lor cîşt i ga-va ceva numele autorului şi literatura noastră au nu. Cu to:1te ace�tea
vă trimit copia Eclogei I. D-voastră judecaţi de e demnă de a se p u L l ic a, au nu,
şi faceţi precum veţi vrea sub responsabilitatea D.V.
Vă mai adaug şi din Diplomatoriu 3 bucăţi in origine, din care <>ă judecaţi,
dacă argumentul lor vă poate interesa. Mihă h bolnăYindu-se n··a putut ingriăi
despre copiere şi pre aici au cam uitat oamenii a ceti şi scrie cu c i riliane.
Fii sănătos
Blaj, 23 Jun. 1853
T. CIPAHIU

Arhiva Mureşenilor, Dos.

10, Doc. 2.063.

3
Blaj, 25 decembrie 1855 s.v.
Domnul meu,
Alăturîn aici 5 fi. in 1 Bn., prenumeraţiunea mea pe 1 Sem. 1854 al Gazetei
şi Foaie, vă adug şi continuarea din Eclogele fostului B. Pop. Ee!. a V a. că a 1 \" a
l i pseş te şi n-a fost tradusă niciodată, precum însuşi repausatul mi-a spus. Vă mai
adăugeam şi pre a VI a, ci trebui să incet astăzi cu scrierea ne simţindu-mă PJ:e
bine după ceremonialele bisericeşti, ci va urma cu altă ocaziune, măcar că vă măr
turisesc şi acum, că io nu numai sint mulţumit cu traducţiunea, limba şi versifica
ţiunea autorului încă şi în cele pin-acum tipărite care erau revizuite şi curat scrise
de mîna autorului, cu atît mai puţin cu cele următorie, care sint păstrate in starea
eea mai crudă cwn le-a insemnat pentru compoziţiune lăsînd locuri albe, u neori
chiar şi numai îniia literă a cuvintului scriind, - ci neci vi le-aş fi trimes, de nu
vedeam că ş: D.V., şi altora unora plăcu. De unde io şi acum vă repet, că din par
tea mea sint prea bucuros a vi le împărtăşi pînă in capăt şi voi şi face de nu mă
veţi opri de aici inainte; însă precum io nu-mi arog nici un merit intru publicarea
lor, aşa io vă încredinţez cu discreţiunea înreagă; să faceţi cu ele cum veţi socoti
mai bine. Asta vă insemnai pentru ca să nu vă speriaţi văzînd cele următoare. în
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care io, ca şi pînă acum, numa1 m Ortografia voi face schimbare incit să contrarieze
celei de acum şi mai bine, iar cuvintele le las neatinse. Oare supleni-voi cele lăsate,
încă nu sînt determinat, voi vedea mal tîrzi u ; care de voi face, le voi închide înre
paran teze.
O provocare călduroasă de a se prenumăra la Gazetă a îndreptat-o D. Epi(scop)
către clerul in Nr. Consistor 1 186 d e 1 8/30 Dec. 1853, la care io vă poftesc u n rezultat
cit se poate d e îmbucurător.
De numărul exemplarelor în care se va tipări Gramatica încă nu s-a deter
m i nat, că încă n u au sosit trimiterile din mai multe părţi de unde s-au înştiinţat că
se vor trimite D . Voastre însă vă sînt atit pentru descriere cît şi pentru repetitele
publicări prea mult îndatorat şi mă voi nevoi a vă merita acea bunăvoinţă cu servi
\i uri din partea mea.
Salute D-lui Bariţiu de la mine, şi-i spuneţi că-i voi răspunde acuşi la scri
soarea Domniei Tale; şi la toţi vă poftesc an nou ferice, insemnîndu-vă cu toată
cuvenenţia
A . D . Voastre
prea plecpt
T. Cipariu
Arhiva Mureşenilor, Dos.

10,

Doc. 2.004.

4
Blaj,

8/W

martie

1 855

Domnule,
Pe foaia de dincolo-ţi închi-d o copie de pe o scrisoare Gubernială din 9 mar
t ie a.c. către Exc. Sa. in privinţa unei şcoli Agronomice. Exc. Sa mi-a încredinţat să
ţi-o comunic. după ce i-am împărtăşit despre scopul D-tale, ce mi-ai arătat in scri
soarea mai din urmă. Şi nu e îndoială, că raportul Prefectului cerculariu din Bra
şov catre Locotenentă se bazează pe declaraţiunea D-tale in privinţa scopului ari1tat
D u p ă ce F:xc. sa pînă acum încă niciodată nu s-a daclarat, că ar avea de cuget a
in fiinta deintru al său o Şcoală A gronomică, nici că ar fi promis teritoriu gratuit
pentru o economie de mustră, aşa se află in cea mai neplăcută strimtoare sau să pro
mită ce n-a promis pînă acum, sau să nege a fi promis cindva de altfel.
Deci E x c . Sa inainte de a răspunde l a Guberniu doreşte a lua de l a D-ta o
Dcclaraţiune în ce tip te-ai declarat înaintea Prefectului cerculariu din Braşov, ca
să poatl1 cunoaşte măsura pretenţiilor ce se făcu Exc. Sale, şi aş da un răspuns
categoric.
La toată întîmplarea. mie mi se pare, că Prefectul nu te-a înţeles bine. sau
D - t a nu te-ai declarat destul de clar căci din scrisoare Locotenenţei se pare, că
l .ocotenenţa crede cum că Exc. Sa vrea să ridice o Şcoală de Economie grandinasă,
regnicolarie, ca la Keszthely etc. de care Exc. Sa nici nu poate să viseze �tiin du-se
en ormele spese ce i s-ar cere. Eu însă n u pot crede că D-ta a i fi băgat astfel de idei
grandioase în capul Prefectului. ci numai că ai grăit de un fond pentru aplicarea
unui profesor de economie pe lîngă şcolile din Blaj, sperînd că Exc. Sa va aplacida
puţinul loc pentru exerciţiul şcolarilor în praxi, care n u ar fi cu greutate.
.
Fii bun şi grăbeşte a trimite cît mai în grabă acea declaraţiune către E x c . Sa,
şt aşa formată cit să o poată şi aşterne C.R. Locotenenţei.
Al dv. prea plecat
T. Cipariu
( i n lb. germană) Din relatările Guberniului din Sibiu, primarul oraşului a
constata că Dv. arătaţi un interes foarte viu pentru înfiinţarea unei şcoli agricole
in Transilvania şi că aţi fi de acord ca pentru înfiinţarea acestei şcoli să puneţi la
d ispoziţie în mod gratuit pămînturile necesare. Această hotărîre patriotică a Exc.
Sale corespunde întru totul dorinţelor Primăriei Sibiu, care se găseşte în situaţia
plăcută de a asigura pe l năl ţimea voastră de cea mai caldă susţinere în această între
prindere socială folositoare.
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Primăria din Sibiu este şi dispusă să inforllli!Ze pe înălţimea voastră despre
exper ienţa altor şcoli agricole din alte judeţe, dacă I nălţimea sa doreşte aceasta.
Arhiva Mureşenilor, Dos. 10, Doc. 2.065.

5
Blaj, 6/18 mal 1 855
Domnul mieu,
Am primit la timpul său, va se zică inainte de vreo 1 0 zile mult pretuita D.V.
�c r isoare împreună cu aclusele. Ci a vă răspunde mal curind nu-mi fu cu putinţă, în
săptămîna dintîi după primire neţinindu-se consistoriu, după aceea în Consistorlul
un:1ător pentru mulţimea altor cauze mai personale neputindu-se referi şi aşa numai
in Consistoriul de marţea trecută în 3/1 5 mai se putu lua la cercetare. Ci a va scrie
in aceeaşi zi incă nu-mi fu cu putinţă, aşa rămase lucrul pe azi.
Acuma dară vă înştiinţez, însă tot numai scurt. 1) cum că înştiinţările impăr
h1şite fură primite de toţi c u multă mulţumire, oamenii noştri de ar fi fost mai ga
lanţi, ar fi votat Reuniunii o adresă de mulţumire, însă cum sîntem noi, nu ne prea
taie prin c-ap galanterllle fine, cu toate astea D.V. aveţi bu nătate in numele nostru
a implini acest defect prin cuvint. 2) Şcoala se pofteşte să fie nu numai de lucru,
ci şi de lucru şi de o educaţiune mai aleasă, pentru care Viena ar fi mai bună pen
t ru noi. numai cît ne prea ştiind româneşte la început ar simţi greutate. Noi n e
î ncredem î n D-voastră despre calităţile persoanei, ş i m a i ales dacă Reuniunea o va
primi cu obligaţiunea de a da învăţătură nu numai în cele domestice, economice,
d a r ş i în limbi, cunoştiinţe aritmetice, istorico-geografice, caligrafia, nu ştim dacă
va p utea şi in muzică, desen etc.
De unde înainte de a vă trimite un plan de la noi, după aceste idei mai bine
a ţ i face să ne trimiteţi D.V. unul gata sau de Reuniune sau de însăşi Candidată
lucrat. ca să-1 cercetăm şi noi dacă va răspunde imprejurărilor de aici, pentru că
n tărturisind ce este adevărat noi nu prea ne ocupăm cu teoria educaţiunii sexului al
doilea, fiind şi neînsuraţi şi. . . şi. . . , noi mai lesne am ştii j udeca dacă o persoană.
e b i ne educată, decit să o ed ucăm ; cu feciorii e altceva. 3) Tot ce se poate promite
diP. partea noastră e: Quartiru cu 2 odăi şi între ele tindă c u curte şi grădiniţă, nou
�i c u răţe! , . - 200 fi. pe an de la orăşeni poate încă va căpăta ceva, ci încă nu s-a
f{,cut vorba, iar ce mai rămîne censul fu ndaţiunii peste 200 florini, fiindcă totul s-a
capitalizat, se va în toarce spre înm ulţirea dotaţiunii, ţinerea Quartirului în bună
stare. prem iuri, requis�te; ci quantul acele încă nu ne este cunoscut, pentru că Gu
hcrniul nu ni s-a împărtăşi t ; ci acum s-a scris din nou precum şi l a 1 octombrie să
se afişeze plătirea înţelesului 4) Contractul se poate face pre cîţi ani va vrea candi
drr:a, numai să fie aplicată a-l ţine şi a-l împlin i .
D e Comitet însă voi scrie c i t mai curind ş i sper c ă v ă voi trimite o listă mări
cică d e dame deşi nu tot de cele cu salonuri. Vă mai adăugam necesari bagatele să
le folosi ţi care şi cind veţi voi. I n ziua de Rusalii vom serba restaurarea Mitropoliei,
i1:-:nul ce se va cinta, vi-I voi trimite îndată după tipărire, pin-acuma e numai în
c1 p . Ce a i făcut din 1 0 coaie 100 ? Au doară aşa am scris? Partea I care e gata cu
coala 5 ce e sub teasc, ţi-o voi trimi-te cu cantata.
Prea plecat

T. Cipariu
•'. rhiva Mureşenilor, Dos. 10, Doc. 2 .066.

6

Blaj. 18/30 nov. 1955

Dmnn ul meu,
Am citit şi a doua oară mult preţuita D.V. scrisoare din 9/21 ale acesteia şi
odihnit; fără de dinsa eram mort şi supărat foarte, nu numai că simţeam
oarecum că colcăia ceva pe acolo fără de a ştii eu, ci şi pentru că suna pe aici şi

m -am
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alte informaţiuni. Curaj ! Şi eu încă sper bine. De-ţi va grai cineva după acestea că
Blajul, sau chiar eu, nu te va susţine în cele ce ai început şi lucri. spune-i oblu că
minte. A proiectat cineva ca să ne declarăm R-nei ; cum că d i ntr-asata ş i altă cauză
n u primim ajutorul promi�
Asta nu se poate, atn zis şi zic, pentru că cauzele aduse nu-s adevărate, apoi
R-nea nu e n. unită ci de ambe confesiuni şi fundul ei de la amîndouă s-au adunat,
măcar că R-na şede in Braşov. Uniţii contribuiră nu din con l"idenţia in Braşoveni ci
din confidenţie in D-ta şi familiei D-tale. Uniţii acum au drept la ce a promis
K-nea şi aceştia de nu-şi va plini promisiunea, vedea cum îşi va apăra onoarea.
Iară resignă unui drept, spre a face plăcere neuniţilor, Blajul nu va face
niciodată.
lnsă ori să vă ţină R-nea cuvîntul ori nu, Blajul va face şcoala proiectată
oricit va costa, aşa că aşteptăm să vedem de unde va ieşi lucrul. La S. pot să su
cească lucrul, că influenţa S-uiştilor e mare; că apoi vom apuca de lucru. M-a n·u
s-a supărat, că noi nu ne vom trage cuvintul, nu numai D-a ei să voiască la in
timplare.
Io înţelesei, că se poftiră să dai n umele şi a corespondentului C., de care d-ta
nu pomeneşti. Ce secătură! Ca şi cind S-uiştii nu ar ştii ş i fără de a întreba, că cine
e Corr C. din Bl .
Lasă ca de altăd ată, nu voi suscrie numai o literă ci şi 14 dacă vrea u ; ca să
nu-şi sfarme capul cu gaciture.
Apoi las'să nu intrebe p e mine că ce e Mitropolia română, şi eu le voi explica
cu acte oficioase d in Sibiu, Viena şi Roma. De aceea am scris "romana na�ională,
independentă numai de la capul bisericii văzut care e la Roma " . Oamenii aceia
umblă după nevoia omului. nu alta şi crapă, că noi am căpătat Mitropolie, nu ei .
Ce ar face Doamne! Ce-o fi căpătat ei ! Cum ar striga ei că e romana, naţiunile?
etc. caeterorum. Mult am pierdut, adevărat, şi nu pot de necaz nici in somn să se
odihnească, ci în deşert să ferenu, că ce e scris e scris. Iar că vreau să-şi răsufle
amarui pe capetele noastre ş i caută noduri i n papură, arată numai amarele pier
dutei iluziuni şi puşi in umitatea lor. S-au n-au cerut şi ei împreună cu noi Mitro
polia de la A. Iulia romană, naţională? Iară cum e aici, poftim primeasc-o. şi să
mai zică că n-a fost dorită de toată· naţiunea. Au poate n . uni ţii credeau că uniţii vor
da mîna ca Mitropolia să fie n. unttă? . . . . . . . . de au crezut una ca asta. Si placuit
tune placeat et nunc, au să-şi fie holbatul holbanului, pre ce şi-au dat banului
din proverbe.
De extractul circulariului voi spune lui M. că materia asta probabilitez nu se
va decide în S, ci mai sus.
Cînd îmi vei scrie, să nu uiţi a supleni phrasul nem ţesc .
io ştiam că in toate-s
Că sînt cu rios să ştiu ca în sînt io .
Iarăşi mat insemnez că nu pret i n d
numai în păr şi în dinţi .
.
să-mi scrii nici des nici prelung, c i doresc n umai, c a i n obiecte flagrante c a aceste
de acum să mă înştiinţezi cu două trei cuvinte, ca să nu stau pe spini. Altfel te
încredinţez că nu sint prea curios.
La u n punct îţi voi răspunde după ce voi primi răspuns de la B . şi voi rapor�a
Arhiepiscopul u i.
Al D-tale

prea plecat

T.

P.S. Salutare la toată familia D.V.

Cipariu

Idem

Arhiva Mureşenilor, Dos. 1 0, Doc. 2.067.

7

Blaj, 2-4 Dec. vechi 1 855

A micilor,

Am primit în minutul acesta scrisorile amindouora şi n u ştiu la care sa m cep
mai întîi a scrie, că de astă dată n-am de a vă scrie separat unui şi altuia, decit
prea puţine, iar cele mai multe se potrivesc pentru amindoi. Deci citiţi-le amindoi.
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că fraţi sînteţi, anlmlle vă sînt unite nu numai interesele, şi acum mai mult decît
niciodată să fiţi de o intelegere, pentru că vis unita fortio, şi doi ochi mai multe
văd decît unul.
De plesnitura din 5 decembrie auzisem şi mai înainte, ci c u ochii nu o putem
vedea, căci nu se dă din mînă. Să o facem cunoscută Arhiepiscopului ş i altor, pentru
ca să vadă cu ochii ce se lucră, şi la întîmplare de lipsă să pună mai cu certitudine
umărul, convinşi fiind că nu e glumă. Impresia fu neexprimabilă, măcar că cu toţii
eram convinşi, că lucrul nu va fi numai o bagatelă, însă totuşi văzînd p e hirtie, nu
puturăm să ne mirăm de audacia omului ca să ridem mai mult.
Cu toate astea opinia mea este ca să ne purtăm cu multă luare aminte, ca să
nu se zică: că amîndouă părţile ne-am pierdut capul. Deci ce va face pentru Gazetă
va trebui să fie foarte moderat ; lasă pe pamfletar dacă vrea sikşi facă de cap. Spre
sprijinirea Gazetei ar ajuta prea mult recomandarea de l a Oradea, ci de acolo io
sperez nimica, zic io adică pe cît io cunosc n u ştiu însă dacă mă înşel, ci atîta ştiu,
că Episcopul e amărît pentru cele ce s-au publicat într-insa în contra-i şi mi-a spus
astă-toamnă categoric, că la Gazetă nu va mai trimite nimic. Alta e cu noi, care deşi
din cînd în cînd am aflat cîte o frişcă bunişoară într-însa, ci noi sîntem învăţaţi cu
necazul, şi ştim desigur că n-aţi vrut să ne pişcaţi din răutate, ci numai să ne soco
t i t i vrednici de mustrare. Cel puţin ia sînt omul păcii şi nu pot să sluj esc decit
pucea şi dragostea între fraţi, să ne iubim şi să ne iertăm, să ne ajutăm şi să ne
adunăm unul către altul, că numai acesta e adevăratul spirit al creştinătăţii şi
numai unirea într-un cuget şi intru o animă e puterea: şi interesul nostru com un.

Mie mi-ar părea rău încetarea Gazetei sau măcar restringerea ei, că ne-a fost şi
ne este un organ aşa zicînd aşa de lipsă ca pîinea de toate zilele şi ne-am dedat cu
ea. Iar in locul ei n u poate nimeni nimica să apromită. Din parte-mi, puţin cit am
fost redactor, m-am săturat. Ce-am tras eu în doi ani pe lîngă ale D-voastră. eu
n-am spus, numai D.D-zeu ştie, am înghiţit şi n-am spus la nimeni. Iar ca să mă
apuc a doua oară, n-am .nici măcar curaj, că afară de spese multe, ce ştiţi cîte tre
b u i e la o Gazetă, şi fără asigurare de scoaterea lor, mai sint de lipsă mîini de l ucru
şi capete înţelegătoare şi mărturisindu-mi opinia, pe lîngă toată lauda inteligenţei
de aici. eu nu aflu decît numai pe unul care într-adevăr să fie şi capabil incit va
fi cu voia de a lucra la Gazetă. Siliţi-vă doară a o ţine pînă cind veţi putea, noi
încă vă vom sprijini după putinţă. Iar de nu veţi mai putea, şi totuşi veţi vrea să
continuaţi, nu vă rămîne decît să veniţi aici. I n teresul privat al D-lor V. nu mult
se va putea ajuta deocamdată venirea aici, pentru că posturile de aici sînt sărace
cum ştiţi, Arh iepiscopul însă are bună sperare; că vrea să dobîndească o dotaţiune
însemnată, pentru Cancelaria dieceseană, care sperare de va fi încununată de efortul
ce-l doreşte, atunci e bine, şi vă asigurez că pe amindoi vă va chema înapoi şi vă
va pune î n posturi, cît veţi putea fi binişor mulţumiţi. Posturile sînt bine înzestrate
după proiectul de aici, însă intrebarea ei, cît se va aplacida? pentru exempl u : Di
rectorul Cancelariei, care e postul dintîi, e proiectat a o avea cit prepozitul Metro
politan, şi aşa cele atîtea gradaţiuni mai în jos. O să vedem, atîta numai că nici
capitalul Metropolitan nu e definitiv format şi plăţile sint încă tot cele dinainte cum
le ştiţi. Eu din parte-mi mărturisesc că n-aţi dori nimic mai tare în lume, decît să
văd inteligenţia noastră cea mai de frunte, cu cap şi cu animă aici la Scaun. Cre
deti-mă, că eu numai aşa pot spera că M itropolia va putea să-şi ţină rangul ei,
lucrînd şi însufleţit, mergînd înainte cu talente mari, cunoştiinţele exacte, lucrare
neostenită, căldură învăpăiată, cunoştiinţa de lume şi caracter neînduplecat. Numai
n�a se poate forma şi ţine noua generaţie. Mediocrităţile sint bune, numai cînd nu
ele poartă cîrma ci servesc ca mîinile şi picioarele capului. Ce folos, că ai noştri pe
aiurea se i rosesc fără mulţumire ! Cind împreună şi conduşi de un coinţeles înţelept
intr-un loc şi la vatra părintească ar putea să facă minuni, iar aşa cum sintem răs
pîndiţi în toate unghiurile, şi cîtă putere avem încă ni se aduce în pulbere şi cu
puţin efect.
Dv. ştiţi bine, că fo'lrte mult aţi folosit unde sînteţi; şi dacă veţi merge de
<".colo întune ricul rămîne după Dv. Căci eu pot să mă înşel, dar cu toate astea mi se
pare că e adevărat cum că întru ai noştri e unul de îi destinge şi care ei nu I-au
putut încă cîştiga. Bla ;ului numai o cunoştinţă mai mare de lume e de lipsă ca să-şi
poată ţine totdeauna rangul intre români. Io vă mărturisesc, că-mi voi pune toată
bunăvoinţa şi toată influenţa, dtă o pot avea, ca să adun, nu să risipesc ; şi mă lin
guşesc pe mine, că io ii cam cunosc pe cei vrednici de adunat.
1 mde

La Blaj nu merg toate lucrurile cum ar trebui, e adevărat, ci vă intreb pe voi :
merg toate lucrurile cumsecade? Se cade însă pentru aceea să trecem cu
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vederea cele mărunte şi pecaţiale, şi să nu lepădăm cum să zic cu soţia şi copilul.
Vă pot încă adăuga că aici domneşte un spirit intre noi cit se poate de armonios, şl
nu e cuget decît spre folosul public, care nu află decit sprijinitori; într-astă parte nu
e nici umbră de disensiune.
Astea vi l e scriu pentru orientare şi pentru ca să nu vă lăsaţi a vă inşelea
de lnformaţiuni străine, care adesea ori pot fi dictate de interese personale sau din
neştiinţa lucrului. Şl credeţi-mă, că n-am nici un interes de a vă spune minciuni. Eu
încă am păţit destule, cît numai D-zeu ştie, ci eu toate le-am u itat pentru binele
public şi m-am străduit a ajuta acest spirit armonios de care v-am spus şi care
doresc să se întărească şi mai mult, iar nu să stea. lnsă ca să mă intorc la cele
dinainte, mîine sau in zilele venitoarie voi cerca ocaziunea de a face cunoscute
A rhiepiscopului cele comunicate şi a ne înţelege de cele de făcut ; şi apoi vă voi
î n ş tiinţa mai de aproape.
De paşii celor 30 de aici, se aude că s-au aşezat, toţi neagă pe faţă, încă cei
mai afundaţi in această neghiobie. Eu am dat Arhiepiscopului unele date, de care se
va fi folosit, ci încă nu l-am mai intrebat de urmări.
Recomandarea cărţilor i n cercurile diecezane se face l a expresa cerere a auto
rilor, în scris către .Ordinariat şi după de cisiunea consistorială. Dacă vreţi să vă
folosiţi de asemenea imprejurare, scrieţi deci direct la ordinariat sau trimiteţi-le mie,
cererea de-a dreptul, însă adresată la Ordinatoriu, şi că o voi propune în consistoriu,
asigurindu-vă de rezultatul pozitiv. C u ale mele alta e, c ă eu am într-însa deplină
imputernicire, şi apoi circularele eu le şi tipărisem, şi cele mai multe ei le şi com
p u n . Dicţionarele însă se pot trimite şi aici spre vînzare, şi eu le voi da comisiune
pedelului gimnazial să le vîndă şi banii să-i administreze.
Vineri, 30 dec. vechi. Inainte de trei zile am căpătat şi un oroginal t i pă ri t şi
l-am dat numaidecît în mîna Arhiepiscopului. Ieri i-am arătat şi scrisorile D . V . , şl
tot ce se atinge de această cauză neplăcută şi mi-a comunicat un concept, ce cît mai
curind se va expedia la loc mai înalt spre vindecare şi contenire ; asta e tot ce se
poate face cu conventia de aici. Astăzi se mai j u ră un popă n.u. întors la unaţie, in
prezenţa Consistoriului şi a doi civili, că poporenii i se întorseseră toţi (de la Sarpa
tak lîngă M. Oşierheliu) şi bietul p ăstor merge după oi. Ci Doamne ce frică avea
ca sil nu paţe ca Apahideanul '
Criticilor care mă judecă de iezult, pentru că in prefaţă m-am declarat, c um
că religia noastră din cap a fost romană, nu greacă n-au dreptate. daţi-le bună
pilce, căci ei n-au citit cu de-amănuntul nici în noxu cele ce am scris eu aici pE'
scurt. De eram iezuit, nu o spuneam aşa verde ci o intortocheam, ca P. Maior şi alţii.
Insă de vor să-mi arate de minciună au fără logică, acolo e Gazeta au Telegraful
etc . . şi apoi eu imi voi lua anima în dinţi a le spune şi mai lămurit adevărul.
Scrisoarea astă o trimet astăzi după întîrzierea necesară, fiind însumi şi ceva
bol nav î n ziua po�tei trecute, iar acuma nu vreau să ajungă anul . venitoriu la mine.
După care poftindu-vă anul nou mai ferice şi mai mulţumitor, frăţeşte vă îm
brăţişez
Al. D.D. V . V .

sincer amic

T. Cipariu

A rh iva Mureşenilor, Dos. 10, Doc. 1 0 .858.

8
13/25 Dec. 1 855
Domnul mieu,
La scrisoarea D.V. cea mai din urmă, am a vă răspunde, cum că Exc. Sale
i-am arătat cele pentru studenţii de acolo, ş i s-a decis ca parocul cel mai tînăr de
la Toanu să se îndatorească a împlini acel post de două ori pe lună, numai io nu
ştiu, ce fel de individ e acela şi oare e în stare de a împleni acea deregătorie ; D-ta
mai bine-! vei fi cunoscînd, şi-mi scrie mai aproape de el.
Oratoriu ? lncă am arătat Exc. Sale şi a zis: prea bine însă mai întîi se cade
să ştim. cam la ce număr . . . . . . . . . . . . greco catolicii de acolo nici un bun.
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Deci din comisiunea aceluiaşi vă rog să-mi scrieţi de aceasta sa ştiu ce seferi
şi ca apoi să vedem ca ce putem face? Las ca D-ta vei binevoi a mai adăuga şi ce
proiecte ai ave de aci pentru viitoriu. Bariţiu ce zice? Inţelesu-v-aţi, sau cel puţin
atensuiaţi?
Insă uite altă drăcie, - de care S. se va bucura prea mult ş i poate să aibă
e-;it neplăcut, e în plămădeală, ci voi a te înştiinţa de bunăoară ca să ştii starea
lucrului. Iată ce. O parte de grecii de alei, mîhnindu-se pre Arhiepiscopul, că n u le
la'i{t tîrgurile, taxele, negoţurile etc. care le pretind să li se dea unele de tot lor,
"'-�tele in arendă proferentisimă, s-au înţeles să se facă n.n-ţi ; se zice că familia Bri
boescilor cu ginerele lui Fiilop în frunte, toată s-a învoit şi a adunat subscripţiuni
plnă peste 30 ; se vorbeşte mai încolo că B-insi au fost la S. - acesta le-ar fi promis
30.000 fi. (etquidem de l a Braşoveni) spre aş face biserică şi un popă cu plata de
!'00 f l . n . , de asemenea că le va mijloci cîştigarea tuturor pretenţiunilor cerute. Oraşul
fi erbe şi oamenii parte se miră, parte rîd de ei şi de religiositatea românului, cu un
euvînt - parturiunt montes - ci ultimam nasce seturridiatur mus -. Atîta pînă
ad despre pretenţiunile lor în detaliu a-ţi scrie n u încape în această scrisoare, care
� i de-altminterea s-a cam lungit fiindcă de vreo două săptăm îni o scri u ; de altă
d ată mai pe larg_ Fă cunoscut şi lui B. pro notiţia că e bine a ne ci păra unul altuia
d u rerile şi bucuriile.
Ce va fi isprăvit S. la Braşov? Aşteptăm cu răbdare, sentinţa noastră e de a
11 1 1 forţa lucrurile deocamdată ci a lăsa să meargă neîmpiedecat din cauză. Apoi
d u pă rezoluţiunea G uberniului vom începe cele de lipsă; astea pro direcţiune. Şi
deciziunea noastră în Consistoriu este, ca şcoala să se deschidă, fonduri fiind asigu
rate cel puţin pe trei a n i , şi asta numai decît după res. Gub. D-nei K . , nu am alt
ce să-i zic spre mîngîiere de cît că vom stărui ca şcoala să se deschidă cel puţin l a
toamnă, ş i D-a e i e asigurată d e primire din partea noastră. C u toate astea vezi
pin-acum, mi-am tot uitat să vă rog să-mi scrieţi despre D-a ei că dacă e căsătorită
�au nu. şi unele notiţe asemeni, că oamenii întreabă şi eu nu ştiu ce să le zic dacă
e m-me sau m-delle ; deci fă bunătate a-mi atinge cît de puţine.
Nu uita a mă înştiinţa dacă ai trimis lui S. Petrovich l a Cairo - Gazeta şi
n2 sem . II, i ulie-dec. 1855, cum vă rugasem, pentru ca să ne tragem socoteala;
t;·a nsmite-i şi pe anul 1 856, că are bani la mine pe cărţi ce mi-a transmis de acolo.
Ci trimite-mi şi n'ie polita.
Mi-ar trebui cartea nea-grecească : .,Horeatis pateas Dakia de Dion Fotinu,
ti părită la Viena în 1 8 1 9 în 80, tomul al I I-lea pentru mine că mi-a pierit în Revo
l u \ iune şi alt exemplar întreg pentru Biblioteca · .împărătească din Viena de care sînt
ruga t ; ea stii din trei tomi. Nu mi le-ai putea căoăta de acolo? Nu ştiu cum stai cu
Popazul nici cît cunoşti Arhivul bsiericii din Schei. însă eu am multe copii dint-însul,
si a u zisem şi mai multe, aşa un extract dintr-o cronică românească ce se a flă acolo.
Nu mi-ai putea cîştiga începutul ei? Auzisem că acolo se află o Evanghelie Ms.
româ n e n scă foal'te VE'che. ştii ceva de ea ?*
Dă scrisoarea D-lui B., te rog, şi a i bunătatea, aceasta cînd vei avea răstimp
r'�:�1od. a mă înştiinţa ; însemnîndu-mă cu deplină stimă şi udndu-vă un an nou
f er!ce
Al dv.
prea plecat
T. Cipariu
A rhiva Mureşenilor, Dos. 10, Do:-. 2 .068.

9
Domnule,
Testimoniul poftit deşi cam tîrziu, însă tot vi-1 trimit. Din dată se vede că

s-a scris de mult. însă mie numai aseară mi I-a dat Rectorul, pote din cauză că era
mult ocupat cu tabelele de despăgubiri.

• Subliniem
acest pasagiu, care atestă conţinuitatea preocupărilor bibliofile
ale lui Timotei Cipariu in această perioadă. completind astfel bogata informaţie pri
vind biblioteca sa. cuprinsă in volumul lui Jak6 Zsigmond, Philobiblon Transilvan,
Bucureşti, 1977. pp. 310-361 ; 354.
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Nou nu v ă pt scrie decît c ă şi Mitropolitul de a z i în trei săptămîni v a pleca
la Viena la conferinţă. De aceea pot să ştiu că i s-a transmit titlul de Excelenţă
încă mai bine de o lună, numai cît publicarea oficioasă nu se va face decît după
depunerea j u rămîntului în Viena.
De la Sibieni totul nimica pentru şcoală, măcar că şi a doua oară demult s-a
scris.
De Fotino ce ştii? Oare nu mi 1-ar putea procura Nemet?
Al D. Voastre
prea plecat
T. Cipariu

20 febr. ( 1 856)
/1 rhiva Mureşenilor, Dos. 10, Doc.

2 .074.
10

Viena, 15/27 aprilie 1856

Domnule,
La scrisoarea D-tale trimisă aici tot am vrut să vă scriu, ci aşteptam să vă
pot scrie ceva pozitiv, însă totul în deşert.
Scrisoarea am comunicat-o Mitropolitului care mi-a zis că a grăit şi pin-aici
la Ministeriu şi că va mai grăi. Ca să scăpaţi de cenzură, e de părere, că nu se p o ate
altfel decît lăsîndu-vă de a fi oficioasă gazetă, iar micşorarae taxei n u crede că se
poate cîştiga! Ce va mai putea afla, vă voi încunoştiinţa cu altă ocaziune.
Nu ştiu dacă ai publicat ce v-am scris Din călătoria l, sau nu; - de n u , nn
mai publicaţi că io nu voi s ă mai continuez, pentru că nu vreau să-mi schimbe ori
cine textul. Şi de altminterea acel articol vi l-am trimis numai ca d e probă, ca să
vezi cum mai staţi şi stăm, iar acum
dacă o văzui că tot aşa stăm, e de prisos a
· ·
mai scrie.
Pentru R. şi şcoala, s-a mai scris şi de-acasă de nou cu puţin înainte de ple
carea noastră încoace, de a cărora rezultatul fireşte că pînă acum nu am putut afh
nimica. Am împărtăşit şi cu E. de la Urb. m. şi am de cuget să-i ma i c i t esc, c a să-I
pot îndupleca şi pe el la un act decisiv. Ştiu, oamenii sînt cu capricii. . . şi nu-i poţi
atrage cu una cu două, mai ales cînd se simt mari.
Toată sperarea noastră e în rezultatul conferinţelor concordatului, care de va
•
ieşi bună, ferice de noi, altfel mila lui D-zeu.
Incă vom să mai petrecem, cum se pare şi luna lui mai aici.
Aici e secetă mare ; de cînd am venit numai în dumineca deschiderii conferin
ţelor şi încă într-o noapte a niorat. Nu ştim cum e în Ardeal. Aici astăzi începură
rugăciunile de ploaie. Ci unii se tem că cînd va da ploaia va reîncepe şi holera ca
acum anul.
Cu acestea Christos a înviat !
Al dumitale
prea plecat
Th. Cipariu
P.S. Iartă de scrisoarea, ca mcepui a o scrie la 101/2 seara, rînd aflai că nu mai
e negreală în călimară şi era tîrziu să mai cer.
Arhiva Mureşenilor, Dos. 10, Doc. 2 . 069

11

Blaj, 3 martie 1857

Domnule şi amice,
Amîndouă scrisorile d-tale le-am primit cu poşta din urmA ş i m-am grăbit a
le împărtăşi împreună cu aclusele Exc. sale pentru cele ce e de făcut în privinta
Reuniunii. Exc. sa astăzi chemîndu-mă mi-a zis că încît pentru aprobarea şcolii de·
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fete va se scrie cît mai în grabă, deoarece încă acum doi am mc0ace n-a mai sosit

nici un răspuns la reprezentaţiunea făcută la I n. Locotenenţia ; i·ar mai încît pentru
protest vene lucru cu greu şi mai cu neputinţă din cauză că deşi Exc. Sa e deplin
convinsă de adevărul espinseţiunii D.V . ; însă la o protestaţiune se cere o bază mai
d iplomatică, un act înscris care să poată produce şi înainte cerînd trebuinta şi câre
ir;d1 nu e aşternut Ex. Sale.
Astfel de act ar putea fi numai o provocare îscris din partea Reuniunii către
Exc. Sa, care nu cred să voiască cineva de acolo.
Astfel a se amesteca cineva în cîmpul luptei cu un pas aşa fără veste şi fără
bC�ză. nu se potriveşte cu caracterul poziţiunii sale. Cu toate că Exc. Sa e prea ple
ca l<"l a pune toţi paşii cuvenţioşi în ordinea sa, însă nu poate pe sărite, precum va
ş; face după înştiin ţările oficioase ori din care parte să vină şi va apăra dreptul
con tribuitorilor la acel fundu.
Acestea din partea Exc. Sale, care şi io din parte-mi nu le pot improba, nici
ru pot să-i recomand a face ce face S., pentru că şi poziţiunea Exc. Sale nu suferă
a se abte de la cărarea netedă şi cu cuvenţia şi nu se poate spera că cu astfel de
t r � n tituri cel puţin noi am putea reeşi.
Din partea mea D-voastră puteţi fi convinşi, despre sincera mea esplicare
către cauza Reuniunii cum o înţelegeţi D-voastră. Scrisorile din anul trecut mărtu
risesc des;Jre ace<lsta a mea decisiune ce nu s-a mutat, - şi fiind rezultatul a aştepta
cu interesul rezultatului aceste lupte fără a mă mesteca in joc, din cauza celor tim
plate în anul trecut. Intr-altfel bineînţeles voi face şi de aci înainte ori ce va putea
a J Ut8 dreptatea acestei cauze fără de a-mi mai adăuga.
Vă mulţumesc pentru înştiinţarea modalităţii cu transmiterea cărţilor de la
Lazaretu - însă numai să nu ştiu la cîte graniţe se află cărţile pentru că Laureanul,
nu mi-a scris nimica ci numai Armatul. Dvoastră scriind Laureanului, fii bun în
treabă-! că adevărat-ui că a trimis. Şi de a trimis u nde? Altfel stînd cărţile în ga
ranţia să pot prăpădi cu paguba ambelor părţi. Trimite-mi şi contu, de restul ce ai
la mine să-ţi trimit banii că la mine între multe cărţi nu se poate alege.

Al Dvoastră

Sincer aplecatu
Timotei Cipariu

.·\rhiva Mureşenilor, Doc. 2070.

12
Blaj. 26 aprilie

1 859

Clarisime domnule,
Primind mult pretuita scrisoare a D. voastră, cu acestea mă simt îndatorat a

\'ă mulţumi cu căldură pentru ofertele ce-mi faceţi.

Durere însă că starea sănătăţii, precum mai in toate iernile, aşa şi în ăst an
mi-a fost aşa de nepărtinitoare şi-mi este pînă astăzi, cit nu mă pot apuca de nici
una întreprindere scrisă literară, fără a cădea numaidecit jos. Tusa nu se mai ter
mină şi doctorii-mi tot pretind să mă contenesc de tot scrisul etc., să umblu mult,
�a fac cure etc. cit Doamne păzeşte. Aşa şi dizertaţiunea promisă şi aşteptată, ca şi
alte lucrări abia începute, stau din cauză că se stă pe loc, pînă mă voi mai drege,
sau - ce va vrea D-zeu.
Asupra întrebărilor ce ni se fac, io zic încă nu ştiu, ce să vă mai zic. Pre
parandia ce se proiectase şi încă se aşteptase ca să fie la Blaj, s-a împreunat şi s-a
aşezat cu a Gherlei in Năsăud ! Şi cu asta am isprăvit-o. Pentru dotarea clerului
încă s-a scris mult foarte ci sperarea e in fundul sacului, şi se pare că o să zboare
şi ea. Aţi anzit că s-a proiectat regularea parohiilor de toate con fesiunile ţării, şi va
sfi se înceapă nu ştiu cînd ; deodată se vor conscrie şi veniturile a fiecărei comunităţi
bisericeşti, şi poate că va stărui ca atunci să se mai destupe cîte un izvoruţiu de
provente etc., dar dotare din casa sfatului, nici vorbă nu poate fi.
Cu toate astea, la asemeni intrebări, nu de folos a da răspunsuri categorice
precum nici ni se poate. Şi intrebătoriul de colo şi de colo întreabă eam numai din
interese curioase.
Nica mi-a scris şi mi-a :şi trimis toate documentele, care i le-am arătat Mitro
politului şi consistoriului. Propunerea fu prea bine prinită, însă pierderi sint două :
1 ) că nu este nici un stipendiu de 300 fi. vacant, ci numai de cele cu 80 fl. şi cu 60 fl.;
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2) că şi pentru stipendii vacante a venit cu ceva diferenţă intre Locotenenţie şi intrE'
Mitropolie, care se aşternu inaltului Ministeriu spre deciziune, şi pînă atunci lucrul
este împiedicat. Noi însă vom mai urmări şi să vedem. In urmă de n u se va putea
altminterea a-ţi primi şi stipendiul de 80 fl. pînă la altă ocaziune?
In aceste zile vom mai scrie şi pentru şcoala de fete i n Blaj, Guberniul zice
că întîrzierea acestui obiect vine din partea Reuniunii. Ci noi sîntem rezol u li a ne
ridica acea şcoală şi fără aj utorul Reuniunii şi dacă ajută D-zeu încă pe toamna
viitoare.

După care am onoare a mă insemna cu distinsă preţuire.
Al Dv.

Arhiva Mureşenilor, Dos.

prea plecat

T. Cipariu

10, Doc. 2.071 .
13

Blaj, 7 sept. 1 860
Domnule Mureşianu,
I ntr-o scrisoare din 15 iulie v-am rugat să-mi trimiteţi s ub adresa ştiută.
Gazeta pe Sem. II cum adevereşte recipica de la Poşta de aici, de aclusa impreun,i
cu o scrisoare de publicat pentru Museu.
Scrisoarea de publicat se publică, însă Gazeta nu mai veni pînă în ziua de
astăzi. Ce poate să fie cauza nu ştiu.
Iară numaidecit să reclamez, înainte de plecarea mea de acasă, - ci în urmă
văzînd că se publică scrisoarea, speram că se va trimite şi Gazeta şi aşa m ă dusei
f{tră a vă mai face valu cu scrisori.
Ci atît m ă mirai reîntorcindu-mă, văzînd că Gazeta tot n u mai vine. Şi măcar
să sosii ca de vreo 6 zile, alte ocupaţiuni mai presante nu-mi deteră răgazul pînă
acum să vă scriu. Deci acum, vă rog din nou să-mi trimiteţi numerii rămaşi şi aşa
mai încolo, că abonaţii mă pun cu ochii pe foc, iar de mine, a r fi cum ar fi!
Vă rog in unul din numerele viitoare, să binevoiţi a publica şi mica scrisoare,
ce urmează întru interesul Museului nostru. lnsemnindu-vă cu distinsă reverenţia
Al D-voastră

Arhiva Mureşenilor, Dos.

10,

Doc. 2.072.

prea plecat
T. Ciparht

14
Amice !

( 1 359)

Poftindu-ţi un an nou ferice, şi la toată familia, am1c1 şi cunoscuţi, mă bucur
deosebit, că cumnatu-vă a scăpat de pericol, aş dori asemenea să aud de bine şi de
soacra Dv.
Vă alătur preţul Gazetei cu Foaia pe Sem. 1 1 860, care vă rog s-a trimiteţi sub
simpla adresă:
Direcţiunei gimnaziale
în Blaj.
Insă adresa puneţi-o in româneşte, sau nemţeşte. cum veţi afla mai bine.
Vă alătur şi o mică contribuţiune pentru Foaia ta l a Anul nou, de o veţi afla
destul de interesantă să o publicaţi, însă fără nwne, că ştiţi că io nu voiesc să figurez
dt> poet şi de-alminterea rar forte-mi talia prin cap să mă ocup cu de-al de astea.
Ci azi-noapte fiind cam deştept, şi neputind curind dormi, ca oamenil bătrîni, de-alt
minterea, ţin indu-mă deştept ploaia ce-mi suna in urechi pe scoc ciurăind chiar la
fl'reastra-mi într-un vas, nu ştiu cum îmi veni să poetizez în pat, şi iacă ce ieşi din
astă priveghere. Primeşte-o in nunM! d e bine, şi apoi fă la ea ce vrei, însă după cum
ţi-am arătat. Şi de o afli necoaptă nu numai netalentului ci şi împrejurărilor, mai
ales fiind cam bolnav.

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

CORESPONDENTA LUI TIMOTEI CIPARIU

255

Curînd, prin poştă sau cu o ocaziune vă voi trimite cîte un exemplar din
Gramatica latină, partea a 11-a, ce cuprinde Sintaxis. Cu care cartea e încheiată. har
Domnului. Cît e în capăt de Met�aia, mai toată am lucrat-o din nou că Schingl era
orea scurt.
·
Mă ocup cu compunerea şi edarea unei cărticele despre poezia şi versificaţiu
nea românească, pentru şcolarii mei din a VII-a şi a VII I-a clase, care nu va fi mare,
- şi apoi am să tipăresc una carte bisericească cu litera.
Excelenta Sa e tot bolnav, însă acum mai uşor.
Al D-tale

prea plecat

T. Cipariu
Arhiva Mureşenilor, Dos. 10, Doc. 2.073.

15
Prea stimate domnule !
După însărcinarea din partea veneratul ui Consistoriu, veni a-ţi cere ajutorul
într-un obiect de mare importanţă pentru tînăra noastră şcoală de fetiţe, care cum
ştii, în aceşti 2 1/2 ani, de cînd s-a început, a păţit unele turburări in persoanele de
in văţătoriasă.
Anna Kostaw, după .1 1/2 de an, ne lăsă şi se duse după bărbat. Alta ce o aduse
sem provizoriu pe 2 ani, îşi dete demisiunea cu capătul anului scolastic 1865/61;, - şi
în urmă la 1 oct. a.c., iarăşi reprimirăm pe A. Kostaw, acum măritată Uber, de a�e
menea provizorie numai pe 2 ani.
Ven. Consistoriu vrind să scape de una parte de atitea strămutări, care num::ti
confusiune şi înapoiere aduce în instituţiune, s-a refolosit de un stipendiu de 200 fi.
v.a. pe an pentru 2 ani unei tinere din Blaj cu rară capacitate şi purtare excelent3,
anume Rosa Bugnariu, care in decursul acestor 2 ani, s-a distins in toată privinţa
intre consocie-le ei, ca cu acel stipendiu aj utorindu-se, să meargă la Sibiu ori la
Braşov, pre 2 ani spre a se mai perfecţiona atit în obiectele de învăţătură cît şi în
limba şi cultura din afară.
Părerea Veneratului Consistoriu, că asta s-ar putea ajunge mai cu scop l a
Braşov, atît dacă D-voastră aţi binevoi să-i uşuraţi în orice mod educaţiunea ei d e
învăţătoreasă acolo.
Io încă din parte-mi adaug rugămintea mea intru interesul nu numai al şcolii
ci şi al persoanei, cu atît mai vîrtos, că fetişoara e cam de 16 ani şi frumuşică. De
unde grija de dînsa trebuie să fie mai mare, într-o etate aşa crudă şi într-un oraş aşa
mare ca Braşovul, unde ocaziunile rele sînt mai dese şi fragilitatea e mai mare.
Vă rog dară, şi binevoiţi, a cerceta atît pentru cortel şi şcoala unde ar putea
să şadă şi să frecventeze, cît şi pentru spese şi alte trebuinţe, ca să se poată apro
viziona de acasă.
Numai să binevoiţi a căuta şi la sărăcia persoanei, şi la scopul pentru care va
.. vre să vină acolo.
Ne veţi obliga foarte mult, dacă ne veţi putea trimite răspunsul cit se poate
mai curind şi ami favorisitoriu.
Al D-voastră

prea plecat
T. Cipariu

Arhiva Mureşenilor, Dos. 10, Doc. 2.075.

16
Domnule Mureşianu,
Cînd vă trimit răspuns cu mulţumită la mult preţuita-vă scrisoare din 10/10,
totodată am onoare a Vă recomanda pre aducătoarea acestei scrisori a mele : Rosa
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Bugnariu, care vine cu tată-său ca să ocupe locul ce i-aţi promis în pensoinatil doam
nei Vauthier şi să vă mulţumească şi d i n parte-şi pentru ajutorul promis.
Io le-am dat şi 50 fl. v.a., anticipaţi din stipen diul pe trimestrul I : oct.--dec.
a.c. - ceilalţi încă-i voi răspunde nesmentit tot la 3 luni, şi dacă îl veţi ierta, io-i voi
trimite D-voastre, ca să-i plătiţi în pensionat şi airea unde vor fi de lipsă, precum
ş i listele personale ale copilei. Io o am îndemnat-o, ca de cîte ori va avea ceva tre
buinţă, să se adreseze către D-voastră, care să ju decaţi dacă e trebuinţă ori nu, şi în
caz de trebuinţă, să i-o împliniţi din banii trimişi.
Incă şi cînd nu ar fi de ajuns cei trimişi, v-aş ruga ca pînă la trimitere, încă
s-o a j utaţi, cînd trebuinta va fi neapărată.
Numai cît spesele să nu suie peste acei 200 fl.v.a. pe an, ce i s-au dat ca
stipendiu.
Vă reînnoiesc şi acum rugămintea mea ca să binevoiţi a îngriji cu toată bună
voinţa pentru educaţiunea spre scopul ştiut, şi pentru buna purtare a ei.
Despre talentele copilei şi silinţa ei ce-şi va da, vă veţi convinge, sperez în
scurt şi D-voastră.
Purtarea ei încă, pînă în minutul de faţă, deşi are mamă vitregă, e foarte
exemplară.
De D-zeu, ca aceeaşi să o aibă ş i acolo pînă la capăt, de care nu mă îndoiesc,
de nu cumva s-ar întîmpla pericole neprevăzute.
In cît pentru religiune şi biserică, vă rog să mă încunoştinţaţi cum stau dispo
ziţiunile Pensionatului, pentru câ, deşi nu sîntem bigoţi, tot nu ne putem uita de
confesiunea n oastră şi a oamenilor noştri.
Inchinaţiunea mea cea mai profundă, prea stimatei Doamne, soţiei D-voastre.
Hăminînd cu distinsă reveranţie.

A D.D-lor Voastre
Blaj 9/21

oct.

1866

Prea plecat

T. Cipariu

A rhiva Mureşenilor, Dos. 10, Doc. 2.076.
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DIE IM ARCHIV DER FAMILIE MUREŞIANU AUFBEWAHRTEN
BRIEFE VON TIMOTEI CIPARIU
(ZUSAMMENFASSUNG)

Der Verfasser veroffentlicht einige bisher ungedruckte Briefe von Ti
motei Cipariu (1 805-1 887), die im Archiv der Familie Mureşianu aufbe
wahrt werden.
Die Briefe, bedeutende Quellen zur politischen Geschichte Transsilva
niens, zeigen die Stellungsnahme von Timotei Cipariu zu den kulturellen
und politischen Fragen seiner Zeit.
Ausserdem sind die Briefe auch vom Standpunkt der Geschichte von
Braşov von Bedeutung und sind wichtige Zeugnisse der Beziehungen zwi
schen Timotei Cipariu und Iacob Mureşianu ( 1 8 12-1887).
·

�'

-

CUm1c1ava

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

VIAŢA ŞI OPERA PROFESORULUI
ROMULUS IONAŞCU
(1863-1917)
AURELIAN IONAŞCU

Una din familiile grănicereşti de frunte ale Năsăudului de odinioară
a fos t aceea a lui Teodor Jonaşcu , fost ins pector silvic, asesor orfanal,
administrator al fondurilor şcolare comunale grănicereşti din districtul
Năsăud şi a soţiei sale Maria, fiica preotului Ioan Lazăr .şi a soţiei acestuia
Maria, născută Mureşianu. Maria lonaşcu era nepoata cărturarului braşo
vean Iacob Mureşianu ( 1 8 1 2-1 887), directorul Gazetei Transilvaniei in
perioada anilor 1 850-1877 şi a lui Dumitru Mureşianu (1 809-1859), sora
lui Ioan Marte Lazar (1838-1873), cumnata lui Maxim Pop şi vara lui
Aurel Mureşianu { 1 847-1909} redactor şi apoi director al Gazetei Transil
vaniei de la 1 8 78 pînă la 1909, a renumitului compozitor Iacob Mureşianu
(1857-1 9 1 7), a lui Ioachim Mureşianu (1 832-1903), a lui Sever Mure
şianu, etc.
ln această familie, la 1 3 ianuarie 1 863, a văzut lumina zilei Romulus
Ionaşcu, fiul lui Teodor şi a Mariei Ionaşcu1.
El a urmat cursurile liceului din Năsăud, numit mai tîrziu George
C oşbuc, fiind coleg şi prieten cu poetul George Coşbuc care un timp a
locuit chiar la părinţii săi2.
Absolvind liceul in 1 8 83, pentru a putea să urmeze in continuare
cursurile universitare, fără piedicile şi greutăţile pe care le-ar fi intim
pinat ca român in condiţiile existente in monarhia austro-ungară, a trecut
in Moldova, împreună �u prietenul său George Coşbuc3.
Ajuns la Iaşi, a fost numit pedagog la Liceul naţional şi, ca

s tudent,

a beneficiat şi de o bursă, fiind astfel la adăpost de grijile mate r iale4•

La Iaşi, a urmat cursurile Facultăţii de Litere ş.i Filozofie, unde la
27 iunie 1 889 obţine titlul de licenţiat in litere şi filozofie, specialitatea
filologie modernă - limbile şi literaturile română şi germană5, susţinînd

, Vezi cu privire la biografia lui Romulus Ionaşcu : Tanco Teodor, Virtus Ro
mana Redlviva, vol. II, Bistriţa, 1974, p. 269--270 ; Vasile Petri, Oameni de seamă
din judeţ: Romulus Ionaşcu, fn "Ecoul", Bistriţa, nr. 746, 22 aprilie. 1973.
2 V.a.sile Petri, op. cit.
3 Ibidem.
4 Din relatările orale făcute de Romulus Ionaşcu fiilor săi, Traian şi Aurelian
lonaşcu.
� Diploma numărul 159 din 17 septembrie 1889. document in arhiva Romulus
Ion:aşcu.
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o teză de licenţă despre

1·ornână6.

Sistemele ortografice cu litere latine în limba

In 1896 îşi întemeiază o familie, căsătorindu-se cu Mandiţa Pivni
ceriu, fiica lui Petru şi a Mariei Pivniceriu din Huşi. Dintre cei şase
copii pe care i-au avut, patru sint în viaţă (acad. prof. univ. Traian Ionaş
cu; prof. univ. Aurelian Ionaşcu, membru al Academiei de Ştiinţe Sociale
şi Politice a R.S. România; Aurora Dudnica, bibliotecară ; Ovidiu Ionaşcu,
consilier juridic), iar doi au decedat : Hersilia Brigariu, in 1950 şi Remus
Ionaşcu, artist la Teatrul Naţional din Iaşi, în 1965.
Dorinţa de a-şi îmbogăţi şi ad'inci cunoştinţele, i-a dat puterea de a-şi
continua cercetările filologice şi de , a-şi completa studiile, după ani şi ani
de la obţinerea primului titlu universitar, invingind dificultăţile pe care
le implicau funcţionarea ca profesor in invăţămîntul mediu.
In 1 909 obţine la Facultatea de drept din Iaşi titlul de licenţiat in
drept7, iar in 1 9 1 5, Facultartea de Litere şi Filozofie din Iaşi ii .conferă titlul
de doctor in litereB, ca urmare .a susţinerii, in faţa unei comisii din care
făcea parte c::t specialist in lingvistica românească marele învăţat Alexan
dru Philippide, a tezei de doctorat despre Gramaticii români de la 1 757

pînă astăzi9•

Intre timp a făcut şi studii de specializare in străinătate. A urmat
cursurile de filologie romanică ale profesorului Mayer Lugke de la Uni
wrsitatea din Viena şi a participat la lucrările seminarului acestuia10.
După obţinerea titlului de licenţiat în litere a intrat în invăţămîntul
profesional. A funcţionat puţin timp ca profesor de limba română şi cores
pondenţă comel'cială la şcolile comeociale din Craiova şi Galaţi, iar in 1 893
a fost transferat in aceeaşi calitate la Şcoala comercială din Iaşi1\ fiind
numit, mai tîrziu, directorul acestei şcoli.
La I·aşi, în perioada anilor 1 905-1 9 1 2 , a funcţionat şi ca profesor de
l imba germană la Liceul naţional .şi la Institutul particular de fete "Hum
pell" 1 2 .
In toamna anului 1 9 1 4 , după 25 de ani de func;ţionare în învăţămîntul
mediu comercial, a fost numit conferenţiar suplinitor la catedra de , .Co
respo'"!denţă comercială română, opemţiuni comer:ciale şi stenografie" de
fa Academia de inalte studii comerciale şi industriale din Bucureşti13. Peste
citeva luni s-a prezentat, alături de un alt candidat, la concursul publicat
pentru ocuparea cu titlu definitiv a acestui post şi fiind declarat reuşit de
comisia prezidată de marele istoric Nicolae Iorga, a fost numit conferenţiar
definitiv la disciplina respectivă prin Decretul . nr. 4 1 9 din 20 februarie
] 9 1 5 14.
Timp de un sfert de veac, Romulus Ionaşcu a desfăşurat o activitate
susţinută pentru ridicarea învăţămîntului comercial din România pe o
6 Romulus Ionaşcu, Sisteme ortograjice cu litere latine în limba română, Focşani, 1889.
7 Diploma nr. 82 din 1 2 ianuarie 1909. document in arhiva citată.
6 Diploma nr. 12 din 15 februarie 1 915, document in arhiva citată.
9 Romulus lonaşcu, Gramaticii romdni, Tratat istoric despre evoluţia studiului gramaticii limbii române de la 1 757 pînă astăzi, Iaşi, 1 914.
1o Ve zi nota 4.
1 1 Adresa nr. 65654 din 29 octombrie 1893, in arhiva citată.
12 Vasile Petri, op. cit.
13 Adresa nr. 2()626 din 24 octombrie 1914, document in arhiva citată.
14 Adresa n r. 32687 din 25 februarie 1915, in arhiva citată.
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treaptă superioară. In 1 895 a vizitat pe cheltuială ,proprie cele mai însem
nate şcoli comerciale din străinătate, în special din Germania şi Austro
Ungaria, documentindu-se cu privire la organizarea lor, modul de recrutare
al ,profesorilor, programelor adoptate, metodele de ,predare folosite 15. Ulte
rior, utilizînd această documentare, a publicat mai multe studii despre :
lmbunătăţirile ce reclamă învăţămîntul comercial din România, laşi, 1 8 9 7 ;
Şcolile comerciale din străinătate, laşi, 1 899; Pedagogia învăţămîntului co

mercial şi recrutarea corpului didactic la şcolile comerciale din străinătate,
Iaşi, 1 899.

Eminentul ministru al Instrucţiunii din acel timp, Spiru Haret. luînd
în considerare competenta sa în ramura ştiinţelor comerciale, l-a numit
membru in comisia de elaborare a proiectelor de programe analitice pen
tru şcolile comerciale, in cadrul căreia a adus o importanţă contribuţie. aşa
cum arăta minisMul însuşi intr-o scrisoare de mulţumire ce i-a adresat16•

In 1 9 1 0, recunoscindu-i-'Se priceperea în domeniul organizării şcolilor
comerciale, a fost delegat de Ministerul Instrucţiunii şi al Cultelor să repre
zinte România la cel de-al IX-lea Congres pentru invăţămîntul comercial,
care a avut loc la Viena intre 29 august şi 3 septembrie 1 9 1 0 17, după care,
la scurt timp, a publicat Raportul despre al IX-lea Congres Internaţional
al lnvăţămîntului Comercial , Bucureşti, 1 9 1 1 .
Fructificînd exp �rienţa dobîndită ş i documentarea adunată cu priYire
la organizarea învăţămîntului comercial, a publicat ulterior stud iile : Invă
ţămîntul profesional în străinătate, Iaşi, 1 9 1 1 şi Invăţămîn tul profesional
în România, Iaşi, 1 9 1 3.

Romulus Ionaşcu a fost şi un fecund autor de manuale didactice pen
tru învăţămîntul comerdal . El a publicat pe parcursul a 20 de ani : şase
manuale, în 7-8 ediţii, intitul,ate Lecturi Comerciale (trei pentru cla
sele 1, II şi III a şcolilor comerciale elementare şi trei pentru clasele 1, II
şi III a şcolilor comerciale superioare); un manual in l imba germană inti
tulat Deutsche Lesebuch fur hOhere Handelsschulen, II Auflage ( 1 9 1 5 ) ; un

Curs teoretic şi practic de corespondenţă comercială română urmat de ter
minologia comercială, în 5 ediţii 18 .
La acestea se adaugă şi o lucrare de circulaţie mondială : Lexiconul
contabilităţii, redactată în limba germană, în colaborare cu cei mai com

petenţi oameni de specialitate din Austria, Germania, Franţa şi Suedia 19.

Susţinuta activitate ce a desfăşurat-o in domeniul învăţămîntului co
mercial (predarea de cursuri, elaborarea de manuale. didactice, publicarea
;s
16

Vezi nota 4.
Document în arhiva citată.
17 Adresa nr. 332185 din 2() iunie 1910, în arhiva citată.
18 Ediţiile acestor manuale publicate du1pă moartea autorului, între anii 1 9 2 ::! şi
1926, au fost revăzute de autorul acestor rînduri.
19 J. Byck, Referinţe privitoare la a ctivitatea regretatului profesor Romulus
Ionaşcu, document în arhiva Traian Ionaşcu. După cum reiese din lista lucrărilor
lui Romulus Ionaşcu, publicată în p. 3 din Cursul teoretic şi practic de corespondenţă
comercială română, lucrarea se intitula Buchhaltung-Lexicon, II Aufla ge (Wien, Ber
lin, Leipzig, Verlagsbuchhandung Leopold Weiss), iar colectivul de autori cuprindea
pe : Robert Stern, profesor la Şcoala de Inalte Stud ii Comerciale din Leipzig, Anton
Kleibel, directorul Academiei Comerciale din Viena, Anton Schmidt, directorul Aca
demiei de Export din Viena, O. Sillen, docent la ŞcoaLa de Inalte Studii Comerciale
din Stockholm, Paul Martin, directorul Revistei practice de economie comercială din
Marsilia, Romulus Iona.şcu etc.
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de studii) nu i-a slăbit interesul pe care l-a avut din tinereţe pentru cerce
tările f ilologice.
Astfel, în 1 8 94. publică la 11aşi o a doua ediţie a lucrării Sistemele arta
grafice cu litere latine în scrierea limbii române sub titlul Sistemele arta
grafice cu litere cirilice şi latine în scrierea limbii române, volumul lu
crării mărindu-se de la 1 4 2 pagini la 264 pagini. In prefaţa acestei noi
ediţii. autorul arată că a cuprins în lucrare şi sistemele ortografice folo
site de : Teodorovici. Bod, Eli,ade (din 1 8 3 8 şi 1 8 4 1 ), Asachi. Boer, Genilie,
A. L. Pop. V. Pop, Atanasie Sandru, Pumnul (din 1 845, 1 8 50 şi 1 855). Gas
ter şi Ticti n ; că a tratat mai pe larg ortografia Academiei care era obliga
torie în şcoli, că a extins lucrarea şi la cercetarea ortografiei chirilice.
In prima parte a lucrări i , autorul arată că pe teritoriul patriei noas
tre, după cucerirea romană, s-a folosit alfabetul latin, iar din secolul al
XVI-lea pînă în secolul al XIX-lea, alfabetul cirilic, căruia i se face o pre
zentare edificatoare, urmată de exemple de scriere cirilică în diferite texte
(Codicele de la Voroneţ, Psaltirea Scheiană. Falia de la Orăştie, texte ti pă
rite de Coresi, Noul Testament de la 1648, Biblia de la Bucureşti din 1 688
ş i texte din Miron Costin, Dosoftei, Ienăchiţă Văcărescu, Iordache Golescu
şi din Curierul românesc a lui Heliade).
In partea a doua a lucrării, autorul se ocupă de scrierea limbii române
cu aflabetul latin. Mai întîi, întemei,at pe puternice argumente. el com
bate atît teza potrivit căreia românii, odată cu limba latină, ar fi uitat şi
scrierea cu litere latine, cît şi teza potrivit căreia românii ar fi folosit i.n
scriere alfabetul grecesc şi susţine cu tărie teza că românii şi-au păstrat
scrierea cu litere latine şi după retragerea legiunilor romane. Cercetînd
apoi lucrările scrise sau tipărite cu litere latine de la 1592 încoace, distinge
cinci epoci şi anume :
- epoca 1 (1 592-1 780), de la Heronymus Megiser şi Luca Stroici la
Samuil Micu şi G h . .c;>incai, în care predomină sist�me ortografice străine
in scrierea limbii române;
- epoca a II-a ( 1 780-1 825), de la Samuel Micu şi Gh. Şincai pînă la
apariţia Dicţionarului de Buda care se caracterizează printr-o ortografie
etimologică latinizantă ;
- epoca a III-a ( 1 825-1 8 4 1 ) , de la Petru Maior pînă la Timotei Cipa
riu, în care, datorită celui dintîi, ortografia este mai conformă cu fire01
limbii române ;
- epoca a IV-a ( 1 8 4 1 - 1 86 7), de la Timotei Cipariu pînă la înfiinţa
rea Academiei Române, în care ortografia se bazează pe limba şi ortografi<1
textelor bisericeşti şi pe dialectele limbii române şi în care apare fone
tismul ;
- epoca a V-a (1 867 -1 894), data apariţiei lucrării, caracterizată prin
tr-o împăcare între etimologism şi fonetism .
In partea speciară,- care urmează, se dau, pentru exemplificare, texte
din fiecare epocă, explicîndu-se particularităţile ortografice ale fiecărui
text şi făcîndu-se comparaţii în tre sistemele utilizate.
In concluzie, după ce face o privire cri,tică asupra .sistemelor ortogra
fice folosite. atit etimologice cît şi fonetice, arată neajunsurile cauzate de
faptul că nu există o ortografie unitară.
Profesorul J. Byck de- la Facultatea de Filologie a Universităţii din
Bucureşti, scria în 7 iulie 1 95 7 , că această lucrare, "apărută într-o vreme
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In care problema ortografiei române era dezbăftută cu multă pasiune, cu
prinde, pe lîngă o analiză amănunţită a concepţiilor care au stat la baza
diverselor sisteme ortografice, o serie de sugestii bine chibzuite in sensul
adoptării unui sistem fonetic. Valoarea lucrării stă îndeosebi in felul cum

autorul a ştiut să lege problema scrierii cu litere latine de vechile tradiţii
ale scrierii cu litere chirilice"20.

In 1 914, Romulus Ionaşcu publică lucrarea - prezentată ca teză de
doctorat în litere - intitulată Gramaticii români. Tratat istoric despre evo
luţia studiului gramaticii limbii române de la 1 75 7 pînă astăzi, in care sint
prezentate peste 70 de gramatici ale limbii române.
Prima parte a lucrării cuprinde o scurtă privire generală asupra epoci
lor e\·oluţiei studiului gramticii la români şi anume :

- epoca I (1 757-1 780), de la Dimitrie Eustatievi c i Braşoveanu pînă
la Samuil Micu, caracterizată prin influenţa slavă sau greceascâ;
- epoca a II-a (1780-1 854), de la Samuil Micu pînă la apariţia gra
maticii lui Timotei Cipariu, în care se introduce principiul etimologic în
studiul gramatici i ;
- epoca a III-a (1 854-1 8 82). de la Timotei Cipariu pînă l a Lambrior,
caracterizată prin inaugurarea studiului istoric al limbii române;
- epoca a IV-a. ( 1 882-1 9 1 4}, data apariţiei lucrării, in care se aplică
principiile filologiei romanice la studierea limbii române.
Partea a doua a lucrării cuprinde prezentarea fiecărei gramatici în
parte. Din tre cele cărora li s-a acordat, pe bună dreptate, o atenţie mai
mare amintim gramaticile lui Dimitrie Eustatievici Braşoveanul, Ienăchiţă
Văcărescu. Samuil Micu şi Gheorghe Şincai, Petru Maior, EHade Rădules
cu. Timotei Cipariu, Lambrior. Tictin şi Al. Philippide.
Lucrarea se incheie cu o Ochire retrospectivă în care se subliniază tră
.săturile specifice fiecărei epoci.
Intr-o dare de seamă publicată la Sibiu, imediat după apariţia lu
crării21. renumitul filolog năsăudean Nicolae Drăgan arăta că lucrarea
,.avind de scop să ne dea o icoană cit se poate de adevărată, nu numai
despre conţinutul singuraticelor gramatici, d şi despre terminologia între
buinţată de autorii acelora, ne redă, la tratarea fiecărui gramatic totodată,
�i modul lui de exprimare, tipărindu-se termenii gramaticali cu litere
cursive .'?i făcîndu-se citaţii numeroase cu ortografia originală, aşa incit
cititorul îşi poate face numaidecît o idee ·a tît de ceea ce cuprinde fiecare
gramatică, dar şi de stilul autorilor acelora, rămînînd .cu impresia de a le
fi citit in original". Darea de seamă se încheie cu aprecierea ·Că autorul " a
făcut o lucrare d e folos care se poate recomanda .cu căldură mai ales auto
rilor de gramatici româneşti, căd li se dă putinţa de a se orienta uşor asu
pra izvoarelor pe care vor să le întrebuinţeze".
După mai bine de patru decenii de la apariţia lucrării, academicianul
profesor Iorgu Iordan aprecia că : "Ea serveşte şi în momentul de faţă ca
un izvor preţios de informare cu privire la numeroasele lucrări asupra
gmmaticii limbii noastre. Aşa se explică faptul că o folosesc toţi cei care
se interesează de problema studiului practic şi ştiinţific al gramaticii limbii
române, rămînînd, pînă la reluarea temei într-o cercetare nouă, singura
2o Referinţele citate mai sus.
" T ransilvania". nr. 5, 1 mai, 1914.

21
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lucrare de acest fel in literatura ştiinţifică de specialitate"22. Dealtfel, in
lucrarea sa "Limba română contemporană", academicianul profesor Iorgu
Iordan o citează, arătînd că "Structura gramaticală a limbii române consti
tuie obiectul de cercetare al specialiştilor de aproximativ două secole, cum
rezultă din cartea lui Romulus Ionaşcu : Gramaticii români. Tratat istoric
despre evoluţia studiului gramaticii limbii române de la 1 75 7 pînă astăzi,
Iaşi, 1 9 1 4"23.
O apreciere asemănătoare făcea î n acelaşi timp şi profesorul J. Byck ară
tînd că in această lucrare ni se dă "un tablou complet al evoluţiei diver
selor concepţii ale gramatidlor noastre, ca .şi al evoluţiei terminologiei gra
maticale româneşti. Operă valoroasă prin analiza critică la care sînt supuse

cele mai importante gramatici româneşti, clasica lucrare a profesorului
Romulus Jonaşcu ci rămas pînă astăzi singura scriere de acest fel şi con
stituie un izvor de cercetare de mîna întîi"24.

Profesorul Mircea Zdrenghea de la Facultatea de filologie a Univer
sităţii "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca arată că "Pînă in zilele noastre,
pentru multe dintre gramaticile amintite, lucrarea lui Romulus Ionaşcu a
fost sursa de informaţie pentru numeroşi cercetători de la noi. Este, cre
dem, suficient să amintim că din această lucrare a preluat renumitul nos
tru lingvist Sextil Puşcariu constatarea că regulile de scriere şi citire fixate
de Samuil Micu în Elementa linguae daco-romanae sive vaZachicae sînt de
fapt principalele legi de evoluţie fonetică a limbii române". In continuare
profesorul Mircea Zdrenghea apreciază că : "Pentru bogăţia materi;alului
cuprins în lucrare, pentru buria prezentare făcută acestui material, lucra
rea a fost şi este încă un instrument de lucru deosebit de preţios pentru
toţi cei ce se ocupă cu evoluţia studiului gramaticii limbii române"25.
In cei 34 de ani cit a trăit în România, Romulus Ionaşcu a rămas strîns
legat de Transilvania. Incă din primii ani a contribuit la creşterea numă
rului de abonaţi ai Gazetei Transilvaniei in Moldova. A acţionat pentru
stringerea relaţiilor dintre intelectuali ieşeni şi conducerea Gazetei de la
Braşov. asigurînd colaborarea celor dintîi la renumita "foaie" a românilor
ardeleni, mai ales cu ocazia numărului jubiliar al Gazetei din 1 908. A
întreţinut o corespondenţă susţinută cu Dr. Aurel Mureşianu, directorul
Gazetei Transilvaniei, cu redacţia acesteia, aducindu-le la cunoştinţă toate
evenimentele de rezonanţă culturală şi politică din viaţa Iaşului care pu
teau interesa pe românii de dincolo de Carpaţi şi intocmind el însuşi note
sau comunicări spre a fi publicate in gazetă, invederindu-se ca un patriot
luminat26.
Din această corespondenţă, semnificativă este, in special, scrisoarea
adresată redacţiei la 5 decembrie 1 8 9 2 in care descrie serbările desfăşurate
ia Iaşi cu ocazia remiterii Ligii Culturale din Iaşi a stindardului dăruit
acesteia de către doamnele din Sibiu. Relatînd despre cuvîntările rostite
la solemnitatea din aula Universităţii, el rezuma cuvîntările rostite de
A. Densuşianu, A. D. Xenopol, Burada, Buţureanu, Paul şi studentul Micu.
22 Referinţe despre Romulus lonaşcu, document in arhiva lui Traian lonaşcu.

23 Iorgu Iordan. Limba română contemporană, Bucureşti, 1956, p. 749.

2• Referinţele citate mai sus.

2' Opinie comunkată in scris autorului acestor rinduri in iulie 1 978, document in

arhiva Aurelian Ionaşcu.
26 Scrisorile adresate dE' Romulus Ionaşcu "Gazetei Transilvanieiw, in arhiva
l\1ureşenilor.
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A. Densuşianu, in calitate de reprezentant al Ligii Culturale,

a declarat
că "de 1 000 de ani n-a fost pentru noi un moment mai sublim decit acest
moment cind primim acest stindard care este simbolul ce ne leagă pe noi
cu fraţii de peste Carpaţi", după care. printre altele, a spus în concluzie
că "Mihai Viteazul, Ştefan cel Mare, toţi au lucrat pentru idealul naţional,
dacă nu 1-au putut indeplini dînşii, de vină au fost î mprejurările. Timpul
însă - a incheiat profetic A. Densuşianu - a adus cu sine Uniunea de la
1 859. Tot timpul acesta va aduce şi cealaltă Unire a tuturor Românilor"'.
A. D. Xenopol a făcut .,istoricul colonizării Românilor atît în Dacia Tra
iană, cit şi pe litoralul Adriaticii şi in Macedonia, arătînd suferinţele ce au
trebuit să îndure Românii din cauza invaziunilor barbare, spunind că. i11
tot decursul incursiunilor, "Carpaţii au fost care au adăpostit şi scăpat
naţiunea română". Marele istoric a arătat, in incheiere, că ,,sintem datori
a apăra elementul românesc contra uneltirilor de desnaţionalizare, căci
pierzîndu-se elementul românesc din Transilvania, atunci nici noi nu avem
durată multă. Apărînd pe transilvăneni, ne apărăm pe noi"27.
Dorul de Năsăud şi dorinţa de a insufla copiilor lui dragoste faţă de
Transilvania, 1-au determinat să-şi aducă familia în fiecare an, în vacanţa
de vară, la Năsăud. Şi dacă aastăzi distanţa dintre cele două oraşe se par
curge cu trenul î n şapte ore, pe atunci era nevoie de două zile la ducere
şi tot atitea la întoarcere, căci calea ferată mergea î n Bucovina numai pe
la Cîmpulung-Moldovenesc. La ultima staţie de cale ferată aşteptau două
trăsuri cu cai, închiriate de la Năsăud, cu care familia îşi continua călă
toria siJre Transilvania. In prima zi, după sosirea trenului de la Iaşi, tră
surile parcurgeau valea Bistriţei aurii pînă la Cîrlibaba, unde familia în
nopta intr-un han primitor. A doua zi, de dimineaţă, trăsurile urcau Mun
tele Rotunda, unde făceau popas la o stînă renumită pentru laptele ei acru
"gros de-1 puteai tăia cu cuţitul", după care coborau in Transilvania. Mer
gînd de-a lungul văii Someşului, ajungeau spre asfinţit la Năsăud. După
prelungirea căii ferate pînă la Vatra Dornei, trecerea in Transilvania se
făcea alternativ şi peste Muntele Măgura Calului, drumul continuind apoi
pe valea Bîrgaielor, Ilva Mică şi valea Someşului2B. Uneori, cele două tră
suri erau însoţite de o a treia in care călătoreau profesorul Solomon Ha
liţa şi profesorul Sever Mureşianu cu cei doi copii ai săi, originari şi ei
din Năsăud.
La Năsăud, in grădina părintească plină de pomi fructiferi şi pe dealul
Cisteţ care o prelungea, copiii zburdau in libertate, la · Hăitaşul lui Bărduţ
ei se scăldau în apele involburate ale Someşului, in imprejurimi ei făceau
excursii de neuitat. Amintirile de la Năsăud legate de natură li s-au înti
părit mai puternic in memorie decit cele legate de asfaltul oraşului de
unde veneau.
Romulus Ionaşcu era fericit să-şi petreacă vacanţa de vară la Năsăud,
in casa şi grădina părintească, să-şi continue in linişte, la umbra unui pom
stufos, munca lui de elaborare a lucrărilor ştiinţifice şi a manualelor şco
lare, finisate unele dintre ele la Năsăud, după cum reiese din prefeţele
respective.
Muzeul judeţean Braşov, Arhiva Mureşenilor, Dos. 594, Doc. 2291.
28 Din relatările făcute de Romulus Ionaşcu fiilor săi Traian şi

27

lonaşcu.
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Una dintre bucuriile vieţii sale a fost participarea în 1 9 1 3 la serbările
de aniversare a 50 de ani de la întemeierea liceului românesc din Năsăud,
înfiinţat în 1 8 6 3 , care au constituit un fericit prilej de a se întîlni cu nenu
măraţi intelectuali năsăudeni, absolvenţi ai liceului, răspîndiţi prin Tran
silvania, România şi Austro-Ungaria.
In 27 august 1 9 1 6, cînd România a intrat în război alături de Antantă,
el a avut viziunea dară a realizării apropiate a idealului naţional de reu
nire a tuturor românilor într-un singur stat naţional unitar29. In dorinţa sa
fierbinte de a-şi aduce contribuţia la efortul de război al României, deşi
depăşea vîrsta de 53 de ani, el a îndeplinit de bunăvoie sarcina de con
ducere a serviciului statistic al Spitalului militar "Sf. Spiridon" din Iaşi30.
Vizitînd zilnic saloanele de răniţi, lucrînd într-un mediu propice contami
nărilor, epidemia de tifos exantematic care bîntuia cu furie în acel timp
la Iaşi nu 1-a ocolit şi la 1 7 aprilie 1 9 1 7 a încetat din viaţă.
Mergînd în întîmpinarea bolii necruţătoare, el şi-a jerfit viaţa pentru
realizarea idealului naţional, fără a avea fericirea de a o vedea cu proprii
săi ochi Unirea Transilvaniei cu România, care avea să vină la 1 decem
brie 1 9 1 8 şi la care a visat întreaga sa viaţă.

29

Vezi nota 4.
30 Ibidem.
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AUS DEM LEBEN UND DEK TĂTIGKEIT VON KOMULUS IONAŞCU
(1863-1917)
(ZUSAMMENFASSUNG)

In dieser Arbeit befasst sich der Autor mit der Tătigkeit des aus
Năsăud stammenden Professors, Philologen und Patrioten Romulus Ionaş
cu, der fast seine gesamte Tătigkeit in Iaşi, der Hauptstadt der Moldau
en tfal te te.
Van hier aus fiihrte er einen reichen Briefwechsel mit der Redaktion
der . . Gazeta Transilvaniei", der sein reges Interesse filr das Schicksal der
in Siebenbi.irgen lebenden Rumănen widerspiegelt.
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TRECEREA OLTULUI LA 1-2 SEPTEMBRIE 1916
CU MARIA MANCIULEA
L. IONESCU-TOMŞANI

Dacă pentru marile puteri, primul război mondial a avut un caracter
imperialist, vizind acapararea de noi teritorii şi colonii şi reimpă.rţirea
pieţei mondiale, pentru România el a avut un caracter just, urmărindu-se
realizarea idealului naţional : unirea teritoriilor româneşti aflate sub domi
naţie habsburgică intr-un stat naţional unitar1.
După doi ani de neutralitate România va intra in război alături de
Antantă care ii recunoaşte României dezideratele ei naţionale, promiţin
du-i tot sprijinul necesar2.
Pentru operaţiunile din Transilvanial erau destinaţi 430.324 oameni,
deci 75% din efectiv, împărţiţi in trei armate :
- armata I concentrată in Oltenia, intre Valea Oltului şi Dunăre :
- armata a II-a, concentrată pe frontiera Munteniei intre Munţii Făgăraşului şi Valea Putnei, şi
- armata a IV-a sau de nord, era concentrată pe Munţii Moldovei.
Din ziua declanşării războiului şi pînă in ziua de 26 august, cele trei
armate au acţionat conform ordinului general operativ al Comandamen
tului suprem al armatei. Dar, la această dată, intervine un eveniment :
comandantul armatei a II-a, generalul Averescu este mutat la comanda
armatei din Dobrogea şi odată cu el ia şi Diviziile 22 şi 21 de la armata 1
şi divizia 5 de la armata a II-a, slăbind frontul in Transilvania, implicit
in favoarea inamicului.
Comandamentul suprem al armatei române, ca urmare a plecării celor
trei divizii pe frontul din sud, dispune ca cele trei armate care operau in
Transilvania să rămînă în defensivă şi să se organizeze pînă la noi dispo
ziţiuni. După părerea noastră socotim că a fost o greşeală, căci pînă la
această dată trupele, care operau în Nord şi Nord-Ves.t, mergeau din suc
ces în succes şi, dacă nu s-ar fi oprit prea devreme în defensivă, ar fi ocu
pat alte poziţii mult mai favorabile nouă, întrucît inamicul fusese surprins
de intrarea în război a României.
Locotenentul Calotescu, fostul comandant al companiei a 5-a din regi
mentul 30 Muscel care a luat parte la acea bătălie odată cu compania a 6-a,
in fruntea căreia se afla căpitanul Giugl·an, descrie astfel situaţia4 : "Peri1

Unirea Transilvaniei cu Romlinia,

Ed.

a

III-a, Edit. Politică, Bucureşti , 1979,

p. 385--.31116.
2

3

4

Ibidem.

Mircea N. Popa,
C. . Calotescu, In.

Primul război mondial, Bucureşti, 1979, p. 246.
luptă cu regimentul Muscel nr. 30, p. 15.
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oada de linişte fizică, dar de mare enervare. Perioadă de cadril pentru
micile unităţi dar, probabil, de mari combinaţii pentru marile coman
damente".
Dar ceea ce era mai dureros, era faptul că moralul trupei şi al ofiţe
rilor incepuse să sufere după oprirea ofensivei.
In ziua de 29 .august comandantul armatei dădu următorul ordin :
"Situaţia de pe frontul de sud cere ca armatele de pe frontul de nord şi
nord-vest să rărnină in defensivă. Pentru ca această defensivă ,să fie cit
mai puternică, este nevoie a se scurta frontul şi a se face o cit mai strînsă
legătura intre cele trei armate. In acest scop, armata a Il-a va inainta şi
va pune stăpînire pe Valea Oltului şi Homorodului - intre Făgăraş şi
Homorod - Almaş. Linia de siguranţă va fi împinsă pe dreapta Oltului
si
' a Homorodului".
In ziua de 30 - august, armata a Il-a este informată că : "Inamicul s-a
întărit puternic pe .dreapta Oltului in sectorul Homorod - Făgăraş, distru
gind podurile şi vadurile de trecere şi minînd apa Oltului".
Iar regimentul 30 Muscel de care ne vom ocupa in special, deţinea
informaţii de la locuitori că inamicul ocupă malul drept al Oltului cu gro
sul trupelor sale, înălţimile de la nord, organizat cu o mulţime de mitra
liere indreptate cu ţevile spre apa Oltului la punctele de trecere prevăzute
de el; malul propriu-zis aflat la o distanţă de cea 100 m are sentinele înar
mate puternic la adăpostul sălciilor legate intre ele printr-o reţea de sîrmă
electrizată. Se mai zvonise că inamicul a barat apa Oltului cu cai de friză.
De reţinut •Că dispoziţia comandamentului armatei române din 29 au
gust de a ocupa malul drept al Oltului, corespundea şi dorinţei armatei a
11-a, care văzînd că inamicul nu încearcă nici o operaţiune serioasă, ci zil
nic se mărgine�?te a bombarda trupele române, se decide să pună stăpînire
pe înălţimile de pe partea dreaptă a Oltului.
In acest scop dă ordinul de operaţie nr. 3, care prevedea că in ziua
de 2 septembrie, ora 4 dimineaţa, să pornească la trecerea Oltului, fixind
sectoare şi puncte de trecere pentru fiecare unitate.
Misiunea diviziei a 3-a - din componenţa armatei a 11-a, era de a
ataca in .ziua şi la ora fixată frontul Crihalm - Făgăraş, hotărîndu-se să
fie trecut Oltul, simultan, pe intreg frontul, prin trei puncte şi pe trei
coloane :
a) coloo.na din dreapta cu brigada 6 infanterie care avea in compu
nerea ei : regimentul 22 Infanterie cu 3 batalioane I, II şi III; - regimen
tul 30 Muscel cu 2 batalioane - I şi II, cu punctul de trecere pe la Cri
halm, atacind de front pe duşmanul foarte ;puternic întărit, în acest punct
de trecere şi in unire cu coloana din centru sau singură, şi apoi să ocupe
Dăişoara;
b) coloana din centru, formată din regimentul 2 Vînători, batalio
nul III din regimentul 30 Muscel, batalionul III din regimentul 28 Infan
terie, avînd punctul de trecere la Hălmeag, şi în unire cu coloana din
stinga, să atace înălţimile Malom şi Catanadomb, apoi să se dirijeze către
Ticuşul Vechi şi împreună cu coloana din dreapta să atace Crihalmul ;
c) coloana din stinga operînd in regiunea Făgăraş cu punctul de tre
cere prin punctul Beclean.
Regimentul 30 Muscel, care ocupase satul Şercaia încă din ziua de
25 august, primeşte ordin in ziua de 30 august oa să pornească .cu batali-
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oanele 1 şi II, in satul Veneţia de Jos, iar batalionul III să rămînă in Şer
caia, pînă .va primi ordin să intre în componenţa detaşamentului care
forma coloana din centru.
Ajuns pe poziţia indicată - adică Veneţia de _Jos - se instalează
într-o vîlcea în partea de Nord-Est a satului, în aşteptarea altor dispo
ziţiuni.
Generalul Lupescu - comandantul brigăzii a 6-a, după ce termină
cercetările în legătură cu acuzaţia nedreaptă de a fi spioane, care i se adu
sese Mariei Manciulea şi surorii sale Victoria, ordonă să fie trimise la
Veneţia de Jos, unde se afla comandantul regimentului 30 Muscel.
Iată ce scrie lt. Calotescu despre momentul apariţiei Mariei la compa
nia Yecină : "Pe la orele 1 6 , întreg regimentul află că o patrulă de la com
pania a 6-a - al cărui comandant era căpitanul Giuglan Traian - aduce
pe o femeie ţărancă, pe Maria Manciulea din Veneţia de Jos, tînără şi
foarte vioaie. Toţi au crezut-o că e vreo spioană, însă mai tirziu aveam să
ne convingem că era o română adevărată, plină de mult avint patriotic şi
bărbăţie şi care a fost un adevărat exemplu de curaj şi d ispreţ de moarte"5Aceasta se întîmpla în ziua de 1 septembrie.
Tot în ziua de 1 septembrie, la orele 22, un ordin dispune oa toţi co
mandanţii să se afle la comanda regimentului. Comandantul regimentului,
locotenent-colonelul Alexandrescu, fără vreo altă introducere, li se adre
sează direct: "La noapte la ora 3, regimentul va trece Oltul prin surprin
dere tCU batalionul I şi II, în dreptul sectorului Veneţia de Jos. După tre
cere, regimentul se va rabate la dreapta căutînd a pune stăpînire pe înăl
ţimile de la Sud de satul Ticuşul Român. Comandanţii de batalioane vor
lua măsurile de detaliu".
După aceste dispoziţii, batalioanele trag la sorţi care vor fi cele două
·companii din linia întîi şi anume: batalioanele 1 şi II care formau regi
mentul se pun în mişcare către ora 2 cu batalionul 1 la dreapta şi cu cel
de-al II-lea la stinga spre Hălmeag, parcurgînd o distanţă de cea 3 km pînă
la malul Oltului, astfel ca la ora 3 să înceapă trecerea Oltului.
De data aceasta, Maria Manciulea a luat parte directă la această ac
ţiune, conducind armata pe poteci din timp recunoscute, după indicaţiile
date de ea. Ajunşi la malul Oltului, s-au trezit cu tot regimentul in linia
întîi. Ca urmare a tragerii la sorţi, doar compania a 6-a trebuia să se afle
în linia întîi. Plutonul întîi din această companie de sub comanda subloco
tenentului in rezervă Milef Dumitru era cel dintîi care trebuia să păşească
in Olt : "Am ajuns ! " - şopti Maria. "Trecem chiar acum peste Olt".
Dezlipindu-se de lîngă sora ei, Maria păşi voiniceşte spre vadul care
se afla, după ştiinţa ei, niţeluş mai la nord de locul unde se găseau. Sol
daţii o văzură aruncindu-şi de pe umeri mantaua ce o primise la brigadă
şi pregătindu-se a intra în apă, rămaseră pe loc, fascinaţi de îndrăzneala ei.
Bezna nu le îngădui să-i urmărească toate mişcările şi mai mult ghiciră că
le făcea semne, cu mîna, s-o urmeze fără teamă. Cei mai de-aproape, îm
preună cu sub!. Milef, comandantul primului pluton din compania a 6-a,
fără voie rămăseseră pironiţi pe loc. Maria inainta curajoasă şi neînfri
cată, vînturîndu-şi miinile in lă·turi, pentru a-şi menţine echilibrul. Cînd
se află cam la 10 m depărtare de mal, fata se răsuci cu faţa spre ostaşi şi
s Ibidem, p. 20.

18

-

Cumidava
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ii chemă spre ea, cu semne energice, din mînă. Apa îi ajunsese la mijloc
şi ei înţeleseseră din semnele pe care le făcea că nici mai adîncă nu putea
fi pe restul de I J- 1 5 m ce mai rămăseseră pînă la celălalt mal. De-odată,
din mijlocul ostaşilor se ridică comandantul primei companii din linia fntîi
- căpitanul Giuglan Traian strigînd : ,,Inainte, copii ! " La această chemare
se az'Vîrli în apă sublocotenentul Milef cu cîţiva ostaşi, ajungînd din urmă.
pe Maria care se oprise la mijlocul Oltului. Căpitanul intră cu compania
sa in apa Oltului pînă ajunse pe Maria lîngă care se afla deja sublocote
nentul Milef cu cîţiva ostaşi care-1 însoţeau. Alături de Maria, căpitanul
Giuglan striga : "După mine, copii" . . . Gloanţele au început să şuiere pe
la urechile lor, parcă, căutîndu-i, dar fără a-i nimeri. Numai sublocote
nentul Milef fu rănit de un glonţ inamic, ceea ce-i îngreună ieşirea din
apă - pînă la malul opus. Regimentul electrizat inainta, nemaiţinîndu-se
seama care unitate să fie în prima linie. Inaintea lor era un viteaz şi o
femeie. Gloanţele şuierau sinistru. Sublocotenentul Milef înainta greu
datorită rănii pe care o primise, şi era gata să cadă la fund, cînd Maria
sesiză primejdia şi se repezi la el, apucîndu-1 vîrtos de veston şi trăgîn
du-1 spre ea. O ajută şi un ostaş din apropiere. Ii spuse : - ,,Ţine-te de
mine, numa să-mi laşi mîinile slobode ! ". Ofiţerul îi ascultă sfatul. După
cîţiva paşi , apa incepu să scadă încet, încet . . . şi in sfîrşit, iată-i afară. pe
malul opus care era rîpos, drept şi înalt de 3-4 m ca un perete. Ţinînd de
mînă pe sublocotenent, Maria se îndreptă pe sub rîpă spre Făgăraş, la vale.
ajungînd astfel la despicătura din mal despre care-i vorbise generalul Lu
pescu, indicînd drumul .ce-l aveau de parcurs pentru a ajunge sus, pe mal.
Era un fel de vîlcea scobită în pămînt de puhoaie. Ajunsă la mal, ea striga
intr-una : "Inainte ! Inainte ! Nu este nici o sîrmă in apă şi apa nu e mai
mare decît pînă la brîu ! " .
Glasul ei c u indemnuri d a noi puteri ostaşilor, iar regimentul grăbea
hotărît s-ajungă cit mai grabnic la malul opus, unde Maria îi aştepta. Un
Ura formidabil izbucneşte din p ieptul ostaşilor electrizaţi de curajul aces
tei românce, care cu părul despletit şi desfigurată luptase din răsputeri , cu
apa Oltului.
După ce toţi ostaşii şi ofiţerii ieşiră la lumină, Maria le indică direcţia
unde se afla tabăra inamicului. Ordine scurte şi precise începură să cir
cule, din om in om, şoptit, anumiţi ostaşi urmînd a rămîne pe loc spre a
impiedica vreo învăluire inamică; grosul regimentului urmînd să se des
făşoare prin faţa Crihalmului şi apoi să închidă arcul de cerc, format în
bucla Oltului, cu punctul cel mai avansat în dreptul satului Veneţia de
Jos, de pe partea stîngă a Oltului, fu luat prin surprindere, prin învăl uire.
Intreaga tabără căzu in mîinile românilor, cu tot armamentul ei modern,
aproape fără pierderi din partea noastră.
Secretul trecerii trupelor române peste Olt nu reuşi pe tot sectorul,.
cum ar fi trebuit să fie. Inamicul fusese trezit datorită unui zgomot produs
de lătratul unui cîine de la coloana alăturată unde opera regimentul 22 in
fanterie.
Focuri de la inamic se primiseră atît din dreapta, cît şi din stîn
ga, slabe.
De reţinut că inamicul nu avea în acest punct nici un post de santi
nelă şi nici nu era pregătit că ar fi putut trece cumva românii prin acest
loc. Deci, drumul pe care au mers, fiind cel indicat de Maria, corespundea
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cu realitatea, că nu era păzit, aşa cum spusese şi in faţa generalului Lu
pescu.
Surprins de inaintarea fulgerătoare pe un drum neaşteptat, inamicul
fuge părăsindu-şi poziţia, iar românii inflăcăraţi in strigătele de Ura-a-a !
înaintează spre poziţiile cele mai înalte pe care le ocupă; din spate. valuri
valuri de trăgători susţin primele rînduri în care se afla Maria ce-i con
ducea, cunoscînd bine terenul şi întăriturile inamicului.
Potrivit ordinului iniţial al regimentului, ca după trecerea Oltului şi
ocuparea înălţimilor prevăzute, cele două batalioane I şi II să se rabată la
dreapta pentru a ocupa înălţimile de la sud de satul Ticuşul Român, cu
foarte mare greutate comandanţii au putut să-i oprească pe bravii musce
leni din marşul lor vijelios, după cîştigarea primei bătălii - care s-a dat
numai la baionetă - pentru a-i abate în direcţia Ticuşul Român . Batalio
nul L sub comanda viteazului maior Stănescu, a ajuns pe culmile cele
mai înalte.
Izbînda batalionului II în fru ntea căruia s-a aflat în permanenţă, Ma
ria secondată şi după trecerea Oltului de neinfricatul sublocotenent Milef
D. care deşi rănit, a condus unitatea la executarea dispoziţiilor iniţiale date
de regiment prin ordinul de operaţii.
Datorită acestei reuşite, coloana din centru cu punctul de .trecere la
Hălmeag, a fost uşurată, deoarece regimentul 30 Muscel a trecut la cea
1 km nord de Hălmeag, prin punctul numit şi cunoscut de sătenii din
împrejurimi : Vadul Fagului - cel indicat de Maria Manciulea. Presiunea
şi surprinderea regimentului 30 Muscel asupra inamicului au înlesnit tre
cerea în primul rînd a coloanei de la centru.
Inamicul fiind deci alungat dintr-o poziţie puternic întărită, cu mult
şi modern armament automat şi tunuri, implicit a cedat şi aripa dreaptă
a lui uşurînd astfel înaintarea coloanei române din stînga (brigada a 5-a)
cu punctul de trecere la Beclean.
Nu trebuie pierdut din vedere, datorită faptului că inamicul distru
sese toate podurile de pe Valea Oltului şi făcuse de netrecut vadurile, bătă
lia a fost dificilă pe întreg sectorul, - şi numai la baionetă, - cu un ina
mic numeros şi cu o experienţă de 2 ani de război.
După terminarea bătăliei, cu toate că erau epuizaţi, ostaşii români
fără a mai aştepta noi ordine din urmă, au pornit mai departe în direcţia
Nord şi ocupară localitatea Dăişoara, şi înălţimile din jur, către orele 1 5.
Bătălia, ca şi ocuparea localităţii Dăişoara s-au desfăşurat sub o ploaie
rece, deasă şi nemiloasă, ceea ce a îngreunat ofensiva, dar nu a oprit vije
lioasa înaintare a muscelenilor, ca şi a dîmboviţenilor pînă nu şi-au atins
poziţiile indicate.
Prin această bătălie, armata română şi-a atins scopul propus de a ocu
pa malul drept al Oltului şi Homoradului, de unde inamicul vedea miş
cările armatei noastre şi o împiedica să se mişte. Cu această ocazie au fost
făcuţi prizonieri 6 ofiţeri, 7 cadeţi şi 750 soldaţi şi a fost capturat un pre
ţios material de război.
Totodată această victorie a eliberat şi oraşul Făgăraş, unde entuzias
mul populaţiei dezrobite intrece orice posibilitate de a-1 descrie in am
ploarea şi intensitatea lui. Locuitorii ieşeau în calea ostaşilor români, cu
flori şi cu alte daruri ce socotea fiecare mai deosebit.
18°
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Pentru eroismul şi curajul dovedit, Maria Manciulea a fost decorată
cu ordinul "Virtutea militară", el. a II-a6.
De asemenea, in presa epocii au apărut articole elogioase la adresa
tinerei românce. Ziarul "Universul", care publică in numărul 308 lista eroi
lor decoraţi, o menţionează in primul rînd pe Maria, cu motivaţia deose
bitului act de bravură : "Medalia - Virtutea militară de război, el. II -.
Domnişoarei Maria Manciulea, din corn. Părău, judeţ Făgăraş, pentru că
s-a oferit să servească de călăuză unui regiment de infanterie care avea
misiunea să atace pe inamicul ce se găsea pe malul opus al Oltului; a intrat
cu primii ostaşi în apă şi i-a condus cu cel mai desăvîrşit curaj prin ploaia
de gloanţe, contribuind astfel la reuşita ata.cului"7.
Fapta Mariei Manciulea a atras atenţia şi istoricilor care s-au ocupat
ulterior de primul · război mondial. Iată ce scrie Constantin Kiriţescu în
acest sens : , ,Trecerea Oltului a fost înlesnită în această regiune prin devo
tamentul unei tinere române, Maria Manciulea, din comuna Părău. Din
proprie iniţiativă, ea s-a oferit comandantului român şi i-a arătat un loc
de trecere favorabil, neapărat de duşman. Conduse de eroica fată, trupele
au trecut rîul şi au căzut in spatele duşmanului care, formidabil retranşat
şi înarmat cu o m ulţime de mitraliere, aştepta ca incercarea de trecere să
se facă prin singurul loc cunoscut şi dominat de el"8•

d Constantin Kiriţescu, ·Istoria războiului pentru intregirea României, 19161919, vol. 1, Bucureşti , 1002, p. 254.
7 "Universul", nr. 306 din 6 noiembrie 1916, p. 1 ; articole elogioase au apărut

şi l:n ziarele: "Dimineaţa" şi "Adevărul".
a Constantin Kiriţescu, op. clt., p. 255.
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DIE UBERSCHREITUNG DES ALT-FLUSSES AM 1. UND 2.
SEPTEMBER 1 916 UNTER DER FUHRUNG
VON MARIA MANCIULEA
(ZUSAMMENF ASSUNG)

In der Arbeit wird eine interessante Episode aus der Zeit des Ersten
Weltkrieges aufgegriffen und zwar die Uberschreitung des Alt-Flusses
unter der Fuhrung einer jungen Frau, Maria Manciulea, die die rumăni
schen Truppen an einer fUr der Feind unvermuteten Stelle uber den Alt
Fluss in Siebenburgen fiihrte.
Infolge dieses vollig unerwarteten Ereignisses war der Feind gezwun
gen, sich zuruckzuziehen und seine reiche Kriegsbeute den rumănischen
Truppen zu uberlassen.
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1918 IN ŢARA FAGARAŞULUI
IOAN MANDREA

Desăvîrşirea uni,tăţii naţionale a poporului român, necesitate istorică
obiectivă, este rezultatul firesc al luptei sale seculare. Eveniment de im
portanţă istorică in viaţa poporului nostru, Unirea Transilvaniei cu Româ
nia la 1 Decembrie 1 9 1 8, constituie victoria deplină a mişcării de eliberare
naţională a poporului român. Realizarea acestui act este rodul luptei celor
mai largi forţe sociale, rolul hotărîtor avindu-1 masele populare, in rînd ul
cărora o contribuţie activă au adus clasa mundtoare, mişcarea socialistă
revoluţionară.
Incheierea procesului de făurire a unităţii naţionale a poporului român
a avut loc in condiţiile destrămării odioasei Monarhii austro-ungare, pro
ces adincit în timpul primului ră2lboi mondial, ca urmare a luptei dusă de
popoarele asuprite. Formarea statelor naţionale independente, Cehoslova
cia, Polonia. Iugoslavia �i desăvîrşirea statului naţional român au consti
tuit un factor esenţial în dezvoltarea social-poli-tică, independentă a popoarelor din fostul imperiu.
In condiţiile crizei sistemului dualist austro-ungar din timpul pri
mului război mondial, lupta de eliberare socială şi naţională a poporului
român din provinciile asuprite : Transilvania, Banat, Crişana şi Bucovina
a intrat in ultima sa fază, caracterizată prin ample acţiuni revoluţionare,
care au cuprins cele mai diverse categorii sociale. Incă din vara anului
1 9 1 7 , au avut loc in Transilvania greve şi demonstraţii muncitoreşti în
numeroase centre : Simeria, Petroşani, Timişoara, Arad, Valea Jiului etc. 1.
Paralel cu luptele greviste, muncitorii incep să-şi refacă organizaţiile lor
profesionale şi politice. Deşi Partidul Social-Democrat sub presiunea ma
selor a organizat mari manifestaţii pentru pace şi drepturi democratice,
mai existau conducători care s-au menţinut pe vechile lor poziţii refor
miste şi propuneau ca singură cale de luptă pentru răsturnarea reacţiunii
maghiare - votul general şi secret. In acelaşi timp, elementele refonniste
din conducerea Partidului Social-Democrat Ungar, sprijinind clasele do
minante, au activat pentru salvgardarea integrităţii monarhiei dualiste2.
Mişcările revendicative ale proletariatului au atras in sfera lor cele
mai largi pături ale populaţiei de la or�e şi sate. Urmînd exemplul mun
citorilor, diferite categorii de intelectuali şi funcţionari de stat din Tran
sih·ania au început mişcarea pentru ridicarea salariilor. La sate, ţărănimea
·

1

Unirea Transilvaniei cu România (1 Decembrie

1972, p. 471.
2

1918), ed. a 11-a, Bucureşti,

I bidem.
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�i-a manifestat sub felurite forme opoziţia faţă de continuarea războiului ;
sînt cunoscute împotrivirile la rechiziţii şi chiar unele răscoale locale3•
Cunoscind însemnătatea presei muncitoreşti ca factor de organizare
şi de mobilizare a maselor, socialiştii transilvăneni s-au preocupat de reedi 
tarea gazetei "Adevărul" (1 octombrie 1 9 1 7), organ al secţiei române social
democrate, care a dat impuls înviorării mişcării socialiste in rîndurile
populaţiei româneşti4. In acest timp şi-a reluat activitatea Comitetul Cen
tral Român5 din cadrul P.S.D.U. care a acţionat consecvent pentru a ancora
tot mai puternic activitatea socialiştilor români în lupta pentru eliberarea
naţională a tuturor românilor. Un document al mişcării socialiste arăta în
acest sens că Secţia română social-democrată din cadrul P.S.D.U. "a luptat
cu toate puterile şi în soli daritate cu tovarăşii maghiari contra regimului
t!szaist, cerînd înlăturarea lui"6.
Momentul prăbuşirii regimului dualist se apropia cu repeziciune şi
era marcat de amploarea luptei revendicative a maselor muncitoare. In
ianuarie 1 9 1 8 , proletariatul din Transilvania a participat alături de mun
ci torimea din întreg teritoriul Austro-Ungariei la greva generală. Acţiu
nile greviste au continuat cu intensitate în primăvara şi vara anului 1 9 1 8
s i a u cuprins masele muncitoare din numeroase centre : Reşiţa, Anina, Ocna
de Fier. Bocşa Română, Lupeni etc. In iunie 1 9 1 8 se desfăşoară a doua
gre\'ă generală din Austro-Ungaria şi va constitui a doua mare lovitură,
după greva din ianuarie, dată puterii claselor exploatatoare ş i sistemului
dualist austro-ungar. In frunte cu elementele revoluţionare din organiza
ţiile social-democrate şi sindicatele locale muncitorii au organizat puter
n ice demonstraţii contra războiului, la Timişoara, Reşiţa, Lugoj, Oradea,
Cluj, H unedoara, Valea Jiului etc. Ele s-au desfăşurat sub semnul întăririi
unităţii de clasă a muncitorilor. indiferent de naţionalitate, sub lozincile
luptei pentru încheierea unei păei drepte, împotriva ocupării de teritorii
străine şi subjugării altor popoare7.
Pe de altă parte era tot mai vizibilă necesitat�a colaborării organiza
ţ.iilor social-democrate transilvănene, care exprimau atît interesele sociale
cît şi cele naţionale cu Partidul Naţional Român, în vederea unirii tuturor
iorţelor în lupta pentru eliberarea naţională. Burghezia română din Tran
silvania. în maj oritatea ei, nă:ZJUia şi ea la despărţirea de Austro-Ungaria şi
la unirea cu România. Asemenea poziţii reflectau ziarele "Românul" din
Arad redactat de Vasile Goldiş, "Drapelul" din Lugoj. redactat de Valeriu
Branişte etc. Idealul unirii se afla puternic înrădăcinat în conştiinţa po
porului român de pe ambele părţi ale Carpaţilor.
O susţinută luptă pentru desăvîrşirea unităţii naţionale au desfăşu
rat-o cărturarii români, aflaţi în străinătate în Franţa, Italia, Anglia, sau
peste ocean în S.U.A. Ei au acţionat pe diferite căi informind opinia pu
blică mondială asupra necesităţii eliberării naţionale a popoarelor aflate
sub dominaţia Austro-Ungariei. La Paris a luat naştere Comitetul Naţional
Român recunoscut de către guvernul francez ca o reprezentanţă politică.
3

4

Din istoria Transilvaniei, vol. II, Bucureşti, 1961, p. 331 .
I. Cic.ală, Mişcarea muncitorească şi socialistă din Transilvania (1901-1921),

Bucureşti. 1 976, p . 21 1 .
5 Ibidem.
6 Documente din istoria mişcării muncitoreşti din România, 1916-1921, Bucu
reşti, 1966, p. 80.
7 I. Cicală, op. cit., p. 22·2-224.
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Acest comitet naţional a devenit la 3 octombrie 1 9 1 8 Consiliul Naţional al
Unităţii Române �i reprezenta România în relaţiile cu Antanta. Din rîn
durile sale făceau parte fruntaşi români ca : Take Ionescu (preşedinte), dr.
Vasile Lucaciu, Octavian Goga, dr. C. Angelescu şi Ioan Theodor Florescu
(vicepreşedinţi)8. Acest comitet, în strînsă legătură cu celelalte comitete şi
organizaţii din Franţa, Italia, S.U. A . , a desfăşurat o muncă activă pentru
susţinerea aspiraţiilor naţionale ale românilor.
L a sfîrşitul lunii octombrie 1 9 1 8. nemulţumirile şi revoltele izolate
a l e m u n citorilor. soldaţilor şi ţăranilor de pe întreg cuprinsul Monarhiei
h absburgice s-au contopit într-un singur şuvoi, declanşîndu-se revoluţia
hurghezo-democratică, care în timp ce în Austria şi Ungaria avea un ca
racter cu precădere social. în ţinuturile împilate de clasele conducătoare
;lUstri c>ce şi ungare, printre care şi cele româneşti, caracterul social se
imp]ptea cu lupta de emancipare naţională.
R eYo l u ţ ia burgheze-democratică din Transilvania a fost determinată
de profunde contradicţii sociale şi naţionale, care s-au ascuţit la maxim
în anii războiului i m p er i a l ist . Lupta m aselor era îndreptată împ�)triva asu
pririi sociale şi naţion ale. pentru unirea cu România, pentru lichidarea
m a r : i proprietăţi m o şi e reş t i . pentru obţinerea unor drepturi şi libertăţi
dem ocratice.

În n oile condiţii. lupta n aţională a românilor a pornit pe făgaşul reor
gani zării po l iti ce . După mai multe contacte între conducerea P .S .D. şi cea
a P . N . R . . pe

baza propunerii socialiştilor9, la 31 octombrie 1 9 1 8 s-a con
stituit Consiliul Naţional Român Central ca unic for care reprezenta Yoinţa
poporului român. format din 6 social-democraţi (Tiron Albani, Ioan Flue
ras. Enea Grapini, Iosif Jumanca, Iosif Renoiu. Baziliu Surdu) şi 6 repre
��entanţi ai P . N.R. (Vasile Goldiş. Aurel Lazăr, Theodor Mihali. Ştefan C.
P o p . .\. l exandru Vaida şi Aurel Vlad)1o. Pentru a se apropia de baza sa
de masă - poporul din Transilvania - în zilele de 3-4 noiembrie 1 9 1 8
Consiliul Naţional Român Central şi-a mutat sediul d e l a Budapesta l a
Arad. considerîndu-se organ d e conducere a l luptei pentru drepturi naţio
n a l e ale românilor. Din primele sale acte el a cerut autorităţilor ungare
să-1 recunoască ca organ suprem de administraţie în teritoriile locuite de
românii din Transilvania şi Ungaria, în acelaşi timp trecînd la organizarea
şi îndrumarea luptei naţionale a poporului român.
Ampla mişcare naţională pentru unirea cu România a provinciilor
rom<'lneşti aflate sub dominaţia străină a cuprins cele mai diferite categorii
sociale din toate colţurile ţării. Numeroase acţiuni revoluţionare, puse în
�lu j ba aceluiaşi ideal au desfă�urat masele populare din Ţara Făgăraşulu j 1 t
U nirea Transilvaniei cu România . . . , p. 618. GZ6.
9 M irC'ea M u � at. Ion Ardeleanu, Viaţa politică in Rom âni a (191 8-1 921), ediţia
a l i -a. BuC'ureşti, 1 976, p. :n.
10 Unirea Transilvaniei cu România . . . . p. 532.
11 Tam Făgăra�ului (numită şi Ţara Oltului). situată in sud-estul Transilvaniei,
pE' malul sting al Oltului, intre Braşov şi Sibiu, era oTganizată din punct de vedere
a

ndmir:istrativ sub formă de comitat şi împărţită în patru unităţi şi anume : plasa
An)a�u l de Jos cu 23 de localităţi ; plasa Făgăraş cu 29 de localităţi ; plasa Bran cu

1 6 loC'alităţi, plasa Şercaia cu 19 localităţi (cf. Silvestru Moldovan şi Nkolae Togan,
Dicţ ionarul numirilOT de localităţi cu poporaţiune română din Transilvania, Banat,
Crişana şi Maramureş, ed. a II-a, Sibiu. 1919). Din punct de vedere demografic, în
anul 1916 sînt înregistraţi în Ţara Făgăraşului 95.174 de locuitori, din care. 84.436 ro
mâni (88,80 1o). 641t'6 maghiari ("6 ,&1/0), 3236 saşi (3,50/o), 1036 alte naţionalităţi ( 1 ,090/ol,
d . . . Gazeta Transilvaniei", LXXIX, nr. 1195, 1 octombrie 1 916, p . 1.
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mergqnd pe linia unei vechi tradiţii de luptă pentru libertatea şi unitatea
poporului român.
In această parte a Transilvaniei, in primele două decenii ale secolului
al XX-lea existau anumite particularităţi ale dezvoltării economico-sociale.
I n viaţa economi:că predomina agricultura, unde din punct de vedere al
repartiţiei proprietăţii funciare, elementul dominant il reprezenta mica
proprietate. Din cele 1 1 .743 de proprietăţi agricole, numai 4 deţineau pro
prietăţi mai mari de 100 jugăre*. Restul proprietăţilor şi anume 4 1 76 gos
podării deţineau proprietăţi intre 1 0 şi 100 jugăre, iar 755,6 gospodării, cele
majoritare (in proporţie de 64,3 0j0 ) deţineau pămînt puţin, sub 1 0 jugăre.
Această situaţie făcea ca in Ţara Făgăraşului o mare parte a locuitorilor
satelor să fie formată de categoria ţărănimii sărace, în exclusivitate
română, cu proprietatea agricolă mică 12 .
O altă particularitate in economia Ţării Făgăra1?ului o constituia pre
ponderenţa industriei mici, a atelierelor meştel'iugăreşti mult răspîndite
in mediul rural cu un număr redus de salariaţi. Existau inainte de primul
război mondial vreo 80 de mici intreprinderi in oraşul Făgăraş şi 1 00 in
satele Ţării Făgăraşului (in acest număr erau cupri nse atît industriile cit
şi băncile, cooperativele). Ocupate în această industrie erau 3249 de per
soane din care 1 1 9 7 lucrau in Făgăraş şi 1 373 in satele Ţării Făgăraşului
l'i 679 persoane care lucrau în industria casnică şi cu munca la domiciliu 13.
De asemenea, se remarcă faptul că toată această mică industrie era redusă
in mare parte la o importanţă locală. Produsele industriale destinate pen
tru export, îndeosebi în vechea Românie, erau puţine : cele de tăbăcărit,
cheresteaua, cîteva produse casnice etc. Ele au fost înlăturate din circuitul
comercial prin măsurile vexatorii ale guvernului dualist faţă de legăturile
comeDCiale fireşti dintre Transilvania şi vechea Românie 14. In domeniul
bancar şi al instituţiilor de credit s-a observat întărirea, la inceputul seco
lului al XX-lea, a capitalului românesc. La inceputul primului război mon
dial existau în Ţara Făgăraşului 1 7 bănci româneşti ; cea mai însemnată era
Banca "Furnica" din oraşul Făgăraş (înfiinţată C!U ajutorul , .Albinei" in
1 883). Existau, de asemenea, 5 asociaţii "Insoţiri de credit" şi 3 societăţi
pe acţiuni cu capital românesc15. La în ceputul secolului al XX-lea. cu toate
piedicile puse de regimul dualist, viaţa culturală şi politică din districtul
Făgăraşului se intensifică, avînd ca unic ţel emanciparea culturală şi naţio
nală a populaţiei româneşti. I n fruntea acestei mişcări se aflau intelec
tuali cu vederi înaintate, in mare parte proveniţi din rîndurile ţărănimii,
elemente ale burgheziei mici, animaţi de idealul eliberării sociale şi natio
nale al unirii Transilvaniei cu România.
Şcolile român€1?ti din Ţara Făgăraşului, în ciuda politici i de oprimare
naţională dusă de regimul austro-ungar, susţinute cu greu de populaţia
românească, au constituit principalul focar de cultură şi de emancipare
naţională. In primul rînd s-a remarcat activitatea celor două şcoli confe
sionale româneşti din oraşul Făgăraş şi cele peste 80 de şcoli ce funcţionau
• 1 jugăr = 5755 m.p.
12 A lexandru Bărbat, Dezvoltarea şi structura economică a Ţării Oltului, Cluj,
1 !138, p. 70.
13 I bidem, p. 717-78, 82.
14 Ibidem, p. 78.
1 5 Ibidem, p . 95, 89.
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in toate comunele Ţării Oltului. Nwnele unor învăţători ş i profesori ca
I oan Berescu, Bucur Buzdugan, Andrei Stroia, Nicolae Cosgarea, Ioan Cin
tea etc. sint legate de mişcarea de dezvoltare a învăţămîntului românesc
din această localitate la inceputul secolului al XX-lea 16. Alături de şcoli,
aportul la mişcarea culturală şi naţională şi-1 aduc cele două reuniuni ale
î m·ăţătorilor, cele două reuniuni ale femeilor, s ocietatea de teatru "Pro
gresul". Aceasta din urmă, prin reprezentaţiile sale teatrale, indeosebi din
repertoriul clasicilor români, avea va scop "lăţirea culturii printre români".
Ani matori ai societăţii in al doilea deceniu al secolului XX, erau intelec
tuali de seamă, ca dr. Ioan Şenchea, dr. Liviu Pandrea, dr. Dănilă Vasu,
Ioan Dejenaru etcY. Din iniţiativa unor intelectuali fruntaşi ai vieţii poli
tice şi culturale au apărut primele ziarele rofnâneşti din Ţara Făgăraşului.
La 4/ 1 7 ianuarie 1 9 07, apare foaia săptămînală "Ţara Oltului" sub redac
ţia învăţătorului Ioan Berescu şi cu ajutorul material şi spiritual al patrio
tului dr. avocat Ioan Şenchea. Scos in Tipografia "Constantin Pop" (ziarul
a apărut in perioada 1 9 0 7- 1 9 1 0) şi a avut inscris ca
scop "apărarea şi
promovarea multelor interese politice româneşti ale poporaţiunii din Fă
găraş şi împrejurime". In aceeaşi tipografie apare ziarul "Olteanul"
( 1 909- 1 9 16) şi "Foaia specială culturală şi economkă"1B. Aceste cotidiene
au contribuit la răspîndirea culturii in vederea emancipării populaţiei ro
mâneşti, la susţinerea ideii de libertate şi unitate naţională.
La inceputul secolului al XX-lea in activitatea politica-naţională s-a
produs o cotitură esenţială in urma hotăririlor Conferinţei naţionale a
P.N.R. (ale cărei lucrări s-au desfăşurat la Sibiu la 1 0 ianuarie 1905) de a
se abandona vechea tactică pasivistă şi a se trece la activism. Adoptarea
unei poziţii tactice active de luptă, includerea in program a unor reven
dicări care interesau masele ţărăneşti şi muncitoreşti, situarea pe o poziţie
unitară a majorităţii partidului, extinderea influenţei sale în masă, au dus
la ridi·carea partidului la necesităţile acute ale mişcării de eliberare naţio
nală a românilor19. In noul Comitet Executiv al P.N.R., ales la această
conferinţă, au intrat alături de George Pop de Băseşti, dr. Vasile Lucaciu,
dr. Alexandru Vaida-Voievod, dr. Teodor Mihali, dr. I·oan Suciu etc., şi
preşedintele organizaţiei comitatense a P.N.R.* din Ţara Făgăraşului, dr.
Ioan Şenchea, fruntaş al vieţii politice şi culturale din localitate20. După
această dată, organizaţia insuşindu-şi linia activismului politic a devenit
o prezenţă activă în organizarea luptelor naţionale ale românilor din acest
district pentru obţinerea drepturilor politice.
Datorită politicii de oprimare naţională, românii au avut foarte puţini
reprezentanţi în organele politica-administrative, ţinînd seama de faptul
că ei formau marea majoritate a locuitorilor distrktului. Un exemplu este
16 Nicolae Aron, Monografia bisericilor, şcoalelor şi reuniunilor române din Făgăraş, Făgăraş, 1913, p. 92, 93, 98.
1 7 Ibidem, p. 135-136, 138.
18 Ibidem, p. 158-160.
19 Ion Popescu-Puţuri şi Augustin Deac, op. cit., p. 30'7.
• In perioada 1903-1905, sub indrumarea directă a conducătorilor P.N.R., Vasile
Goldiş şi Aurel Vlad s-a reorganizat organizaţia P.N.R. din Ţara Făgăraşului sub
prezidenţia lui dr. Ioan Senchea (Pentru această problemă vezi scrisorile lui Vasile
Goldiş şi Aurel Vlad către dr. Ioan Senchea. din 1903, in "Transilvania, Banatul,
Crişana şi Maramureşul", III, 191&-1928, Bucureşti, Cultura Naţională, p. 1503-1�14).
20 "Telegraful român", LIII, nr. 2, 15 ianuarie, 1005, p. 3.
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edificator în acest sens şi anume, în 1 908, din totalul funcţiilor adminis
trative importante, doar un singur post a fost ocupat de un român - Ale
xandru Belle - în funcţia de vice..ccomite. Ziarul braşovean ,,Gazeta Tran
silvaniei", importantă tribună de luptă a românilor transilvăneni, în arti
colul Alegerea amploiaţilor administrativi în comitatul Făgăraşului, scotea
în relief faptul că în administraţia Ţării Făgăraşului, românii cu .. com
plectă calificaţiune" sînt nevoiţi să "servească în posturi secundare"2 1 .
Semnificativ este faptul că activitatea organizaţiei naţionale şi a frun
taşilor săi era îndreptată spre demascarea politicii asupritoare a guver
nului dualist, a politicii reacţionare împletită cu demagogia. La diferite
ocazii, în cadrul adunărilor populare. în presă, s-a strecurat cuvîntul de
protest al fruntaşilor români din Făgăraş. Astfel. la adunarea populară din
1 3 septembrie 1 9 08,. din oraşul Făgăraş organizată în semn de protest faţă
de nedreapta lege electorală. s-a votat o rezoluţie - menţionează zi arul
"Olteanul" - în care se cerea . . ca votul universal să fie inarticulat în lege
cît mai iute. dîndu-se dreptul fiecărui cetăţean trecut de 20 de ani. fără
nici o restrîngere, la votisarea secretă prin comune". Pentru aceasta se
cerea în continuare , .ca cercurile electorale să fie împărţite în mod j ust şi
protestăm în contra oricărei împărţiri măiestrite şi nedrepte, de a perse
cuta în drepturile lor naturale şi adevărat constituţionale, naţionalită
ţile"22.
Este cunoscută atitudinea curajoasă a reprezentanţilor români în
cadrul Congregaţiilor comitatense din Ţara Făgăraşului, cu care ocazie au
demascat politica de oprimare naţională a românilor din acest comitat,
prin măsurile de oprimare ce le-au săvîrl?it autorităţile locale. La o ase
menea adunare din anul 1 9 1 2 , fruntaşii avocaţi dr. Ioan Şenchea, dr. Nicolae
Şerban, dr. Octavian Vasu şi Nicolae Borzea (protopop al Făgăraşului) au
protestat împotriva măsurilor luate de comitele suprem contra şcolilor
româneşti şi bisericilor ortodoxe, cărora li s-au pus tot felul de piedici cu
intenţia de a le lipsi de existenţa materială. I n cuvintul său, Nicolae Bor
zea a arătat că prin asemenea politică discriminatorie a sus-numitului func
ţionar, s-a lovit în interesele vitale ale românilor din Ţara Făgăral?ului. El
a arătat că "aruncurile (ajutoarele materiale - n.n.) culturale ce le-au fă
cut comunele spre scopuri culturale nu le-a aprobat, cererile pentru aju
torul de stat nu le recomandă, iar la aruncurile culturale, unde este lipsă
nu dă ajutorul administraţiei întru încasarea lor". De aceea considera vor
bitorul "atitudinea Inălţimii sale d-lui comite suprem, precum am observat
din fapte este duşmănoasă acestui element, adică locuitorilor români din
acest comitat, care trece peste 950j0 "23.
In această perioadă concomitent cu intensificarea acţiunilor de luptă
pentru drepturi şi libertăţi sociale şi naţionale, a avut loc un ,proces de
reorganizare la nivelul conducerii organizaţiei P .N.R. Ca urmare, la înce
putul lunii mai 1 9 1 2 , se formează un nou comitet de conducere al organi
zaţiei, din elementele radicale ale mişcării : dr. Ioan Şenchea - preşedinte,
21 "G
azeta Transilvaniei", LXXI, nr. 13, 30 ianuarie 1008. p. 2.
22 " Olteanul", 1, nr. 36, 15 septembrie 1908, p. 2.
23 Ibidem, V, nr. 2 3, 20 august. 1912, p. 7; vezi şi Nicolae Borzea de Vişt,

Orga

nizarea românilor olteni în oraşul Fdgdraş din Ţara Voievozilor Români la 1 1 Noiem
brie 1918, Făgăraş, 1 925, p. 2Q-22.
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dr. Octavian Vasu - vice-preşedinte; Matei Jiga - secretar24, care a con
dus activitatea organizaţiei (numită şi Clubul român) pînă in anul 1 9 1 6.
Primul război mondial, izbucnit in 1 9 1 4, ca .rezultat al ascuţirii contra
dicţiilor dintre statele imperialiste, avea să arunce mari şi grele suferinţe
materiale şi umane asupra poporului român din Transilvania. A scăzut
salariul real, s-au urcat preţurile bunurilor de consum, a fost introdusă
starea de asediu însoţită de o cruntă teroare . Masele muncitoare au fost
lipsite de libertatea de organizare şi acţiune. "Clasa muncitoare - se men
ţionează intr-un raport sindical muncitoresc din anul 1 9 1 4 - a fost ata
cată in urma declanşării războiului cu 3 arme : cu şomajul, cu scăderea
salariului şi cu scumpetea, din care şi una era de ajuns să distrugă mun
c itorimea"25. Războiul a lovit nu numai muncitorimea ci şi alte categorii
sociale: ţărănimea, intelectualii, funcţionarii etc. Soldaţii români, transil
văneni au fost trimişi să lupte pentru o cauză in care nu credeau, o cauză
străină poporului.
Războiul şi consecinţele sale nefaste a adus grele suferinţe materiale
şi umane populaţiei Ţării Făgăraşului. Marile pierderi le-au suferit în
primul rînd familiile şi gospodăriile ţărăneşti. Din datele păstrate rezultă
că din totalul de 8 3 .660 locuitori ai populaţiei române a satelor Ţării Fă
găraşului, 1 2.092 soldaţi au fost trimişi pe front, iar 1 329 bărbaţi au fost
mobilizaţi la diferite munci. Acestor cifre li se adaugă cei 1 246 de morţi
pe cimpul de luptă, cei 369 de morţi in temniţă, pribegie sau spitale şi cei
770 de inYalizi . In urma războiului au rămas : 2289 de copii orfani şi 1 1 4 2
de femei văduve. Alături de pierderile umane s-au inregistrat imense pa
gube materiale, estimate pentru totalul comunelor la 2 1 .003.000 lei, plus
cei 891 .500 lei care a însemnat "contribuţia" acestor comune pentru armata
austro-ungară26. Cu toate greutăţile războiului care a dus la înrăutăţirea
considerabilă a situaţiei maselor populare, rhişcarea de eliberare naţională
s-a dezvoltat în ritm rapid. Numeroase rapoarte şi informări ale autori
tăţilor sesizau încrederea românilor în realizarea idealului lor naţional. In
conştiinţa românilor din Făgăraş persista ideea că odată cu războiul se va
prăbuşi odioasa monarhie şi românii îşi vor realiza visul lor de unitate.
Exprimînd acest gînd, unul din conducătorii mişcării naţionale, Nicolae
Borzea, nota că, populaţia românească din Făgăraş avea credinţa nestră
mutată că, odată cu războiul popoarele asuprite vor zdrobi Monarhia austro_
ungară şi vor scăpa pentru totdeauna d e nedreptăţile la care erau supuşi21.
Dt.!pă izbucnirea războiului, conform măsurilor excepţionale instituite,
se alcătuiau în fiecare plasă sau judeţ listele "instigatorilor", se căutau cu
migală pretexte pentru a înăbuşi spiritul naţional. Numeroase documente
fac referiri la arestarea şi maltratarea de către autorităţile austro-ungare
a unui număr mare de intelectuali, ţărani, îndeosebi fruntaşi ai mişcării
naţionale. La Făgăraş, odată cu apropierea armatei române eliberatoare,
reacţia autorităţilor maghiare a fost deosebit de violentă. Sînt arestaţi şi
uciş la începutul lunii septembrie 1 9 1 6 , dr. Ioan Şenchea, preşedintele


24 "Telegraful român", LX, nr. 414, 4 mai 1 9 1 2 , p. 3.
25 Unirea Transilvaniei cu România. . . , p . 432.
26 Teodor V. Păcăţian. Jertfele românilor din Ardeal, Bănat, Crişana, Sătmar
şi Maramureş, aduse in războiul Mondial din anii 1 914-1 918 , Sibiu, 1923 , p. 2 5
(anexa A).
27 Nicolae Borzea de Vişt, op. cit., p. 7.

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

IOAN MANDREA

288

organizaţiei comitatense P.N.R. şi Constantin Pop, proprietarul tipografiei
ziarului "Olteanul". I n acelaşi chip au căzut victimă mai mulţi activi ai
mişcării naţionale : Zosim Dalea din comuna Ucea de Jos, Octavian Birsan
din satul Corbi. Boldan din comuna Arpaş, Gabor din comuna Voila etc.28.
Aceasta a fost calea pe oare autorităţile maghiare apărătoare ale regimului
dualist anacronic au incercat să inăbuşe lupta pentru libertate şi unitate
naţională a românilor din Ţara Făgăraşului.
Intrarea României in război alături de Antantă, care promitea satis
facerea dezideratului unităţii naţionale, a fost primită �u entuziasm de
locuitorii Ţării Făgăraşului. Relatînd acest eveniment, patriotul Nicolae
Borzea scria : "Aşteptam zi de zi să sosească ziua dorită, care se iveşte la
15 aug\.Ist 1 9 1 6 . Acest moment mare şi greu care a decis spre bine soarta
neamului. . "29.
După eliberarea Ţării Birsei, la sfîrşitul lunii august 1 9 1 6, unităţile
armatei a II-a române pătrund pe cursul mijlociu al Oltului ardelenesc.
Inamicul din defileul Oltului este atacat şi respins prin lupte îndirjite,
prin acţiunea combinată a diviziilor 3 şi 6. In acel,aşi timp, trupele divi
ziei a 4-a, sub comanda generalului Simionescu, infring rezistenţa vie a
dusmanului, pătrunzind in Făgăraş. In cadrul acestei lupte, trebuie amin
tită fapta eroică a unei tinere române, Maria Manciulea, din comuna Pîrîu.
Din proprie iniţiativă, ea S-'a prezentat comandantului român şi i-a arătat
locul cel mai favorabil pentru trecerea Oltului, neapărat de duşmani. Tre
cind Oltul prin acel loc, trupele române au căzut în spatele duşmanului,
pridnuindu-i o grea lovitură. Pentru patriotismul şi curajul ei, Maria Man
ciulea a fost decorată in faţa trupelor cu "Virtutea militară"30.
In noile condiţii create de victoria armatei române, prima reacţie a
populaţiei a fost înlăturarea autorităţii politice asupritoare. La conducerea
Făgăraşului au fost aleşi reprezentaţii de drept ai poporului român, con
ducători ai luptei naţionale : primar a fost ales Liviu Pandrea (avocat), iar
comandant al poliţiei, dr. Victor Pralea (avocat)ll.
,
In perioada victoriilor vremelnice asupra României şi a retragerii ar
matei sale din Transilvania, autorităţile regimului austor-ungar au inten
sificat măsurile represive impotriva mişcării naţionale şi a conducătorilor
ei, împotriva tuturor acelora care au sprijinit armatele române. Una din
măsuri a fost de-a lovi în viitorul naţional al populaţiei româneşti pentru
a dezrădăcina din inimile tineretului român ideile profund patriotice faţă
de cauza desăvîrşirii statului naţional, prin acţiunea brutală a statului
care a preluat in regiunile de graniţă şcolile româneşti confesionale, cu
învăţători aprobaţi de stat. Erau vizate in primul rînd centrele unde învă
ţătorul comunal sau confesional de bună voie a plecat "cu duşmanii" sau
unde învăţătorul se găsea sub acuzare judecătorească32. Asemenea măsură
s-a aplicat în districtul Făgăraşului unde s-au aflat "mulţi fruntaşi români,
preoţi şi învăţători retraşi cu armata română"33.
.

2B

Ibidem, p. 9.
29 Ibidem.
30 Constantin Kiriţescu, Războiul pentru întregirea României (1916-1919), ed. 1,
Bucureşti, 1924, vol. 1, p. 147-149 ; ,.Gazeta Transilvaniei". LXXIX, nr. 176, 7 sep
tembrie W16, p. 4.
31 "Gazeta Transilvaniei", LXXIX, nr. 230·, 6 ianuarie 1917, p. 3.
32 Unirea Transilvaniei cu România. . . , p . 469.
33 Nicolae Borzea de Vişt, op. cit., p. 9.
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Măsurile represive luate de autorităţi în districtul Făgăraşului sînt
din cele mai drastice. S-au efectuat dese rechiziţii de alimente şi vite, care
au ruinat gospodăria ţărănească. Cei retraşi cu armatele române au fost
declaraţi "vînzători de patrie", avutul lor confiscat şi familiile persecutate.
Astfel in comuna Viştea de Jos, preotul ortodox Pavel Borzea a trecut in
România, fiind calificat "trădător de patrie", motiv pentru care soţia sa,
Olimpia Borzea, a fost scoasă din funcţia de casieră a Băncii "Olteana"
din aceea!?i localitate34. La fel sînt trataţi cei care au fraternizat cu armata
română şi au manifestat in acel timp spirit de "libertate". Doi avocaţi din
Făgăraş, Liviu Pandrea şi dr. Victor Pralea sînt declaraţi de autorităţi
.lipsiţi pe vecie de praxa avocaţială", pe motivul că în timpul " ocupaţiei"
române au ocupat funcţii de conducere, primul ca primar al oraşului Fă
găraş, iar celăl•alt căpitan comandant al poliţiei române35. Grele persecuţii
8U suferit şi alţi intelectuali : învăţători, profesori, preoţi etc., care au avut
legături cu România, cu armata română, sau pur şi simplu pentru motivul
că au vorbit de România. Pentru asemenea "motive", Pompiliu Dan, revi
zor şcolar în Zărneşti a fost întemniţat de autori tăţile maghiare, timp de
:3 ani ( 1 9 1.5-1 9 1 7) in inchisoarea tribunalului marţial din Cluj36. Au
. , plătit" cu inchisoare pentru sentimentele lor patriotice preoţii ortodocşi :
Ion Capătă din comuna Şona, Ion Caţavei din Lisa, Ion Gavrilescu din
Ţinţari, Aurel Muşat din Ucea de Jos, Ion Popi�a din Comăna de Jos,
Vasile Stoicanea din Şercaia, Nicolae Borzea (protopop al Făgăraşului)
-etc.37_ O măsură discriminatorie care a lovit în familiile soldaţilor români
.care luptau pe front a fost retragerea ajutoarelor de război. Din acest
motiv, 9 femei din comuna Ucea de Jos adresează o plîngere autorităţii din
Făgăraş, solicitînd in eontinuare acordarea ajutorului de război, care a
fost luat pe nedrept tocmai de la cei oare îşi s•acrifică viaţa38.
După retragerea armatei române din Transilvania, autorităţile ungare
au constrîns pe o serie de fruntaşi români să facă declaraţii de "fidelitate
faţă de tron şi patria mamă". In aceste condiţii un grup de ardeleni prin
tre care �i făgărăşeni, refugiaţi in Moldova sub conducerea marelui poet
Octavian Goga, revoltaţi faţă de politica abuzivă a autorităţilor au luat
iniţiativa convocării unei adunări generale a tuturor refugiaţilor ardeleni
şi bucovineni care se aflau in Moldova. Intrunită la 7 ianuarie 1 917, la
Iaşi, adunarea, la propunerea patriotului dr. Vasile Lucaciu, au ales un
comitet de conducere din 12 membri in oare alături de Vasile Lucaciu, Oc
tavian Goga, dr. Ioan Nistor etc., au intrat şi făgărăşenii dr. Titul Perţea
şi prof. Aurel Popa39. Comitetul celor 1 2 in prezenţa a trei membri ai
guvernului român au semnat declaraţia de război contra Monarhiei austro
ungare, care s-a transmis Vienei de către preşedintele guvernului român
Ioan I. C. Brătianu din Iaşi40•
Una din formele de luptă care a lovit in regimul dualist şi a sprijinit
direct acţiunea de elibernre a Transilvaniei şi unirea ei cu România, a fost
.

·

34 Ibidem, p. 9-10.
35 "Gazeta Transilvanieiu, LXXIX, nr. 230, 6 ianuarie 1917, p. 3.
36 "Telegraful român", LXVI, nr. 112, 5 noiembrie 1918, p. 446.

37 Sebastian Stanca, Contribuţia preoţtmii române la războiul pent"' intregirea
neamului (1916-191Bf, Cluj, 1925, p. 53-54, 71, 100, 114, 126, 14'1 .
38 Arhivele Statului Braşov, Fond : Subprefectura Făgăraş, Doc. 11060/1918.
39 Arhivele Muzeului Unlrit Alba Iulia, Fond: Documentele Unirii, Dos. 10/26, 27.
co Unirea Transilvaniei cu Romania . . , p. 483.
.
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acţiunea revoluţionară a soldaţilor şi ofiţerilor români, care au dezertat în
m'iJ-Să nedorind să slujească o cauză străină poporului român. Diferite ra
poarte ale autorităţilor militare sau civile semnalau asemenea acţiun i î n
Ţara Făgăraşului încă de l a începutul războiului. Astfel, şeful poliţiei de
frontieră din Teiuş în raportul său , . strict confidenţial" din 24 octom
brie 1 9 1 4 . adresat Ministerului de in terne ungar menţionează ră s î n t mai
multe cazuri de dezertare în judeţul Făgăraş. motiv pentru care a orga
nizat o anchetă temeinică ,.pentru a st abili starea de fapt şi pentru iden ti
ficarea drumului şi a complicilor ca să p utem preveni în limita posibilită
ţilor dezertările viitoare". Acelaşi raport preciza că numai din comuna
Viştea au dezertat vreo 60 de tineri obligaţi la serviciul militar, trec î n d
î n România41_
In cadrul luptei generale a poporului nostru pentru desăvîrşirea uni
tăţii naţionale o con tribuţie însemnată au adus-o românii aflaţi în afara
graniţe-lor ţării, cei . din S.U. A . , Franţa, Italia, Anglia, Rusi a etc . :Mulţi
români aflaţi în emigraţie erau victime ale regimului dualist austro-ungar
şi au fost nevoiţi să părăsească teritoriile locuite de ei da torită condiţi ilor
economice deosebit de grele, precum şi persecuţiilor politice. jn această
situatie se aflau mulţi locuitori din Ţara Făgăraşului . Datorită l i psei u nei
industrii dezvoltate, a insuficienţei pămîntului si a intensificării măsurilor
de aprimare naţională, din districtul Făgăraşului au emigrat în perioada
de la sfîrşitul secolului al XIX-lea şi pînă la începutul primului răzb�)i
mondial, un număr de 1 4.888 locuitori din care, 9 1 09 în America, 53:35 î n
România ş i 444 î n alte ţări. D e reţinut fap tul că majoritatea acestor emi- .
granti <.erau locuitori ai satelor42_
In � emigraţie, lupta acestor români indiferent de clasa sau categori�·-c

socială din care făceau parte : muncitori, ţărani, meseriaşi, intelectua U� burghezi a fost subordonată în anii 1 9 1 4-1 9 1 8 tot mai mult idealului
naţional,_ înfăptuirii dezideratului fundamental al poporului - unirJe,.
românilor într-un singur stat naţional. Pentru a sluji acest ideal mulţi
români aflaţi în străinătate s-au înrolat în cadrul corpurilor şi formaţiilor
.
de voluntari constituite în Rusia, Italia, la Praga şi în, S.U. A . , care au luptat
apoi � front împotriva Puterilor Centrale.
Printre miile de voluntari din Transilvania înrolaţi în asemen�a for
maţiuni s-au numărat mulţi români din Ţara Făgăraşului, care doreau pe
acelJ.Stă cale să contribuie la eliberarea ţării lor, la unirea tuturor români
lmH�tr-un singur stat naţional unitar. In Rusia, unde se aflau aproxima
tiv 1 20.000 de prizonieri români transilvăneni, răspîndiţi în toate guber
niile p�ă în Siberia, s-a format in 1 9 1 7 un corp de voluntari, cu sediul
la Damiţa, lîngă Kiev, apoi din mai 1 9 1 7 cu sediul la Kiev43_ Printre făgă
răşenii care s-au înscris în rîndurile acestui corp de voluntari şi care s-au
remarcp.t printr-o poziţie activă, se număra dr. Octavian Vasu (avocat) .

-�

Alături ·!1e -locotenentul braşovean dr. Pompiliu Nistor (medic}, dr. V. Del u,
dr. V. Nedelcu etc., dr. Octavian Vasu şi-a adus aportul la organizarea
acţiunii conducătorilor corpului de voluntari, care însărcinează pe Pompiliu
41

Ibidem, p. 441.
42 Alexandru BăTbat,

op. cit., p. 96.
Vo�untarii români din Transilvania în lupta împotriva Puterilor
Centrale pentru eliberare naţională şi unitate, în ,.Studii". nr. 6/1968, p. 23 ; vezi şi
dr. P. Nistor, Istoria corpului voluntarilor români din Rusia; Arhiva Muzeultti primei
şcoli româneşti din Şcheii Braşovului, colecţia dr. P. Nistor, Doc. 10'27.
43 D. Tutu,
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Nistor cu formularea cunoscutului document "Proclamaţia de la Damiţa"
din 1 3/26 aprilie 1 9 1 7 . Semnată de 250 de ofiţeri şi 250 de subofiţeri şi s o l
daţi, Proclamaţia a fost îna i n t ată guvernului provizoriu al Rusiei, S fa 
tului deputaţilor muncitorilor şi soldaţilor din Petrograd şi tuturor statelor
aliate şi neutre prin reprezentanţii lor î n Rusia. Ea cuprindea şi cererea
de unire a românilor transilvăneni cu România, în baza dreptului leg i tim
al fiecărei naţiuni de a-şi alege singură statul şi forma d e guvernare44.
Plecînd din Rusia, voluntarii au luptat ap oi efectiv împotriva monarhiei
habsburgice. Din cei apr oxim at i v 1 0.000 de voluntari sosiţi in Moldova,
unii au fost repartizati la diferite u nităţi ale armatei române. alţii au for
mat batalioane exclusive de voluntari. Unii dintre ei au luat parte la me
morabila epopee a românilor din vara anului 1 9 1 7 de la Mărăşti şi Mă

răşeşti45.

Făgărăşen i i au fost prezenţi si în formaţiile de voluntari români for
mate în S.U.A. I n fruntea activităţii propagandistice şi organizatorice pen
tru formarea u n or unităţi d e Yolun tari care să lupte pe fro ntul de n·st
împotriva Germaniei ş i Austro-Ungariei se afla braşoveanul Ioan Podea,
protopop al bisericii române ortodoxe din S.U.A. După apelul preşedin
telui Wilson al S . U .A. , din 20 aprilie 1 9 1 7 , pentru constituirea armatei
americane pe bază de voluntariat, s-au înscris circa 1 7 .000 români, hotărîţi
să contribuie la eliberarea patriei-mame. Ceea ce ştim cu pre c i z i e este că
diYi zia cu cel mai mare n umă r de români a fost divizia 37 Ohio, cu 897 \'O
luntari români, pri n tr� care cîţiva bucovineni, 2 ba sar abeni , vreo 25-30
bănăţeni, restul transilvăneni, ce i mai mulţi din districtul Făgăraşului,
restul din părţile Sibiului, Tîrnavelor, Albei Iulia, Bistriţei etc.46. Pe această
cale, românii din S . U. A . au adus un însemnat sprijin lu ptei poporului nos
tru pentru l i b ertate şi unitate naţională, au cîştigat de partea lor sim p a t i a
opiniei publice americane, cît şi pe cea a membrilor Congresului.
In noiembrie 1 9 1 8 , cînd luptele muncitoreşti şi ale ţărănimii se inten
sificau în toate părţile Transilvaniei şi se ainplifi·ca mişcarea de eliberare

naţională şi de unire cu România, mişcarea revoluţionară burgheze-demo
cratică a cuprins largi categorii sociale din Ţara Făgăraşului. După consti
tuirea la 30 octombrie 1 9 1 8 a C.N.R.C., "supremul şi unicul for politic al
naţiunii române"47, care avea ca obiectiv central organizarea şi conducerea
luptei naţionale a românilor, locuitorii Ţării Făgăraşului au acţionat c u
hotărîre pentru constituirea organelor conducătoare - consiliile ş i gărzile
naţionale române comitatense sau locale. Sesizînd necesitatea organizării
naţionale a poporului român, ziarul braşovean "Glasul Ardealului" scri a :
"A s osit timpul, c a naţiunea română, datoare vieţii, onoarei şi viitorului
său să arate o categorică manifestare a voinţei sale"48.
Din iniţiativa intelectualilor Nicolae Borzea (protopop al Făgăraşului
ş i preşedinte al Băncii " Fur n i ca " ) şi Matei Jiga (director al Băncii "Fur
nica") s-a convocat o adunare a fruntaşilor români din Făgăraş, pentru
ziua de 1 1 noiembrie 1 9 1 8 , la orele 1 6,00 în localul Băncii "Furnica" pen44 Arhivele Statului Braşov, Fon d : ASTRA, colecţia dr. P. Ni stor, nr. 9/954'----fr.lfi.
45 Ion Clopoţel, Revoluţia din 1918 şi unirea Ardealului cu România, Cluj, 192'6,
p. 13&-137; George Moroianu Luptele de emancipare ale românilor din Ardeal in

ltJmină europeană, Bucureşti, 1929, p. 61--62.
46 Dr. T. Podea, Transilvania, Bucureşti, 1936, p. 1 J6.
47 "Românul", VII, nr. 1, 8 noietnbrie 1918.
48 "Glasul Ardealului", 1, nr. L 9 noiembrie 1918, p. L
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tru .. a se alege un comitet conducător şi o gardă naţională romana pen
tru acest oraş şi pentru întreaga Ţara Oltului". La 1 1 noiembrie 1 9 1 8 in
cadrul unei adunări populare, Nicolae Borzea a subliniat scopul şi rolul
organizării şi luptei românilor din acest district. .,Intîmplările din aceste
zile in patria noastră - a arătat vorbitorul - ce le vedem cu ochii a
trebuit să trezească întreg neamul românesc, pre noi cei de mult asupriţi
in şcoală şi biserică, să ne mişte ca să ne croim o soartă mai bună . . .
noi trebuie să ne apărăm pămîntul nostru românesc, ce-l avem de la moşi
strămoşi din Ţara Oltului sau Ţara lui Radu Negru"49. Cu această ocazie
românii şi-au ales un organ conducător propriu - Consiliul naţional român
comitatens pentru toată Ţara Făgăraşului - format din 52 de persoane, la
conducerea căruia au fost aleşi fruntaşi ai vieţii naţionale : preşedinte dr. Nicolae Şerban (avocat în Făgăraş, fost deputat dietal) ; vice-pre,edinte
- Nicolae Borzea (protopop) ; secretar - dr. Carnii Negrea (avocat). Din
rindul membrilor consiliului s-a desemnat un comitet executiv din 1 2 mem
bri, tot sub conducerea lui Nicolae Şerban, in care intrau intelectuali,
personalităţi cunoscute in viaţa politică şi culturală a Ţării Făgăraşului
(Nicolae Borzea, Alexandru Bele, Ilie Beleuţă, Valer Comşa, Ioan Deje
nariu, Ioan Grecu, Matei Jiga, dr. Andrei Micu, dr. Teoclor Popescu, dr.
Nicolae Şerban, dr. George Urdea, dr. Carnii Negrea)SO. La scurt timp, în
faţa multiplelor sarcini, conducerea Consiliului naţional român comitatens
se lărgeşte, astfel că au mai fost aleşi : al doilea vice-preşedinte - dr. Ha
riton Pralea (avocat), al doilea secretar - Vasile Stoicanea (preot şi învă
tător)51. In cadrul aceleiaşi adunări s-a constituit şi Garda naţională româ
nească din Ţara Făgăraşului (cunoscută şi sub denumirea de Legiunea Ţării
Făgăraşului), la început sub conducerea căpitanului Ioan Dej·enariu52, apoi
sub conducerea căpitanului Ştefan Boer53.
Semnificativă este poziţia socialiştilor din Făgăraş, care înţelegînd
imperativul momentului, de unire a tuturor forţelor social-politice, hotă
răsc în cadrul unei adunări a organizaţiei Secţiunii române social-demo
crate, de la mijlocul lunii noiembrie 1 9 1 8, adeziunea lor la C.N.R.C., orga
nul politic central, cu puteri depline în conducerea. destinelor istorice ale
românilor din Transilvania şi Ungaria. La această adunare participă Iosif
Receanu, membru al Comitetului Central Român al Secţiunii române so
cial-democrate (originar din Făgăraş)54. Adunarea a hotărît intrarea socia
liştilor în cadrul Consiliului naţional comitatens român55. In acest organ
naţional au activat, situîndu-se pe o poziţie înaintată, socialiştii Gheorghe
Vlad şi Dumitru Bălcăcean.
Primele măsuri ale Consiliului naţional român comitatens s-au referit
la organizarea alegerilor pentru consiliile naţionale şi gărzile naţionale
(organe de execuţie), la compoziţia şi structura acestora în funcţie de nu
mărul populaţiei româneşti a localităţilor. In a doua zi a activităţii sale,
la 1 2 noiembrie Consiliul naţional comitatens lansează manifestul "Fraţi
·

49 Nicolae Borzea de Vişt, op. cit., p. 47--48.

50 Ibidem, p. 13-14; "Glasul Al'dealului", 1, nr. 6, 16 noiembrie 1916, p. 2; ,,Tele
graful român", LXVI, nr. 120, 17 noiembrie 1916, p. 470.
51 "Oltul". I, nr. 2, 2 ianuarie 1919, p. 7; nr. 7, 24 ianuarie 1919, p. 1 .
52 Arhivele Muzeului Vntrii Alba Iulia, Fond: Documentele Unirii, vol. VII.
nr. 1 8'2'0.
53 "Oltul", I, nr. 3, 7 ianuarie 11919.
54 "Adevărul", XIV. nr. 15, 218 aprilie 191'8, p. 4.
55 Ibidem, nr. 46, 1 decembrie 1918, p. 4.
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Români" din care reiese ţelul luptei naţionale şi anume de "a pregăti ziua,
cînd drepturile naţiunii vor ajunge la înfăptuire". In vederea realizării
acestui deziderat - se arăta in manifest - "Consiliul comitatens va lua
în cel mai scurt timp dispoziţiile de lipsă pentru constituirea secţiilor co
munale şi a gardei naţionale române in comune". Totodată, manifestul in
demna populaţia Ţării Făgăraşului la păstmrea ordinei şi bunPlor relaţii
cu locuitorii de alte naţionalităţi, "faţă de toţi acei cu cari laolaltă trăim"S6.
ln ordinul de zi, publicat sub formă de manifest la 14 noiembrie 1 9 1 8 ,
Consiliul naţional comitatens român a l Ţării Făgăraşulu i a făcut cunoscut
modul in care trebuie să se desffu?oare Ia 17 noiembrie 1 9 1 8, adunările
populare de alegeri pentru organele locale : consiliile şi gărzile naţionale
comunale. Astfel se preciza că, consiliile comunale (sfaturile săteşti) să fie
alese din 12 persoane pentru comunele unde sînt sub 2000 de locuitori şi
din 24 persoane, în comunele cu peste 2000 de locuitori. Pentru alegerea
gărzilor naţionale, se preciza că, in aceste organe, pot intra ., toţi acei po
poreni care se anunţă de bună voie", şi care au implinit virsta de 1 8 ani
şi nu au trecut peste 60 de ani şi au indeplinit serviciul militar. Se pre
ciza. de asemenea, că numărul "gardiştilor" să nu fie mai mare de 5 0/0
din totalul populaţiei comunei. In fruntea gărzii să se aleagă un condu
cător şi un ajutor. Se preciza că scopul gărzii este "să facă serviciul sigu
ranţei de viaţă şi avere la toţi cetăţenii fără deosebire de neam". Pentru
organi:t..a rea alegerilor au fost împărţite comunele in 15 secţii. Ordinul de
zi menţionat publica numele fruntaşilor români care au fost numiţi pen
tru conducerea actului de alegere a sfatului şi gărzii naţbnale in cele
77 de localităţi (aici se numără localitatea Eran cu 1 1 sate)57. De remarcat
faptul că aceşti conducători reprezentau elementele cele mai înain tate ale
satului, cei mai mulţi intelectuali ieşiţi din rîndurile ţărănimii : învăţători .
preoţi. notari. medici, avocaţi, militari, devotaţi poporului şi cauzei sale de
libertate şi unitate naţională.
Adunările de alegeri erau puternice manifestări ale voinţei populaţiei
româneşti. care dorea să vadă cit mai grabnic realizat visul secular de
l ibertate şi unitate naţională. Astfel, la adunarea populară din 13 noiem
brie 1 9 1 8 din comuna Şercaia, la care au participat locuitorii satelor Şinca,
Veneţia şi Vlădeni "veniţi cu stindardul naţional in frunte" s-a hotărît
adeziunea acestora la Consiliul Naţional Român Central, singurul organ
politic conducător al poporului român. Ei au cerut a tunci ca "adunarea
naţională a tuturor românilor să fie convocată de urgenţă pentru a decreta
alăturarea Ardealului cu România". In acest cadru reprezentativ, locui
torii satelor din Şinca, Veneţia, Vlădeni şi-au ales organele conducătoare:
Consiliul naţional cercual. ca secţie a Consiliului naţional român comita
tens din Ţara Făgăraşului (membrii săi erau din rîndul locuitorilor celor
3 comune) ; consilii n aţionale locale în fiecare comună. ln Consiliul cercual
au fost aleşi 46 membri din diferite categorii sociale, printre care : dr.
Nicolae Boeriu (avocat), dr. Iuliu Dedan (avocat), ·Mircea Tamaş (preot),
Iacob Pieptea (controlor), Eronim Maer (învăţător), Ion Baicoi (învăţător),
Ioan Cocan (învăţător), Barbu Langa (econom), dr. Eugen Bolfa (medic),
George Stoica (grădinar) etc. Tot atunci s-a ales Garda naţională cercuală
56

Arhivele Muzeului Unirii Alba Iulia, Fond : Documentele Unirii, val. YII,

n r , 2I Z3.
57 Ibidem,

nr. 1820.
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(legiunea) din 1 8 membri, avînd ca comandant pe dr. Nicolae Boeriu cu
titlul de locotenentSB_
In acelaşi cadru democratic locuitorii din Zărneşti şi-au ales la 1 6 no
iembrie 1 9 1 8. organele conducătoare : Consiliul naţional (Sfatul naţional),
format din 70 de membri, din rîndul cărora s-a desemnat un comitet exe
cutiv din 1 0 membri avînd în frunte pe Pompiliu Dan (învăţător) - in
funcţia de preşedinte; Ilie Pizo (preot) - vice-preşedinte ; Andrei B. Cră
ciun (inginer) - secretar. Garda naţională s-a constituit din 70 de membri
'Şi era condusă de un ,,sfat ofiţeresc" în frunte cu căpitanul dr. Ilariu I lon
drea59.
Pînă la sfîrşitul lunii noiembrie, consilii şi gărzi naţionale s-au ales
in toate cele 77 de - localităţi ale Ţării Făgăraşului (pentru cele 1 1 sate ale
Branului s-a ales o singură gardă şi un singur consiliu naţional român).
Consi liul naţional comitatens a acţionat preluînd de la autorităţi necesarul
de armament militar pentru gărzile naţionale60. Atribuţiile organelor naţio
nale au fost fixate iniţial printr-o circulară a C.N.R.C. semnată de Teo
dor Mihali61 . Ele şi-au desfăşurat activitatea în lunile noiembrie-decem
brie 1 9 1 8 . Gărzile naţionale din Ţara Făgăraşului au fost desfiinţate la
5 ianuarie 1 9 1 962 _
Consiliul naţional român comitatens, ca organ politic conducător al
populaţiei româneşti din Ţara Făgăraşului împreună cu consiliile şi găr
zile naţionale locale au apărat lini:a politică a C.N.R.C. de la Arad, a co n
dus mişcarea revoluţionară ____: burghezo-democratkă din acest teritoriu al
Transilvaniei. Chiar dacă în concepţia şi activitatea acestor organe naţio
nale s-au manifestat anumite limite de clasă datorită faptului că membrii
lor erau in bună parte burghezi, proprietari şi acţionau pentru a apăra
" . . . a\·erea publică şi privată"63, ele şi-au adus contribuţia la înlăturarea
autorităţilor vechiului aparat de stat austro-ungar, care vroiau să menţină
cu orice preţ vechile stări de lucruri, la victoria luptei pentru unirea cu
Ţara a poporului român. Semnificativă este poziţia Consiliului naţional
român comitatens de condamnare a oricăror acţiuni represive îndreptate
împotriva locuitorilor de altă naţionalitate. Astfel, în Proclamaţia adresată
de acest organ "Tuturor Sfaturilor săteşti, Gardelor naţionale şi Poporului
d i n Ţam Oltului". se atrăgea atenţia acestora de a veghea "pentru împie
dicarea oricăror acte de violenţă care ar produce resenz în populaţia de
altă naţionalitate . . . ". Totodată se arată că, în cadrul unor asemenea fapte
se fac responsabili sfaturile săteşti şi comandanţii gărzilor64.
La fel ca în întreaga Transilvanie, în Ţara Făgăraşului vechile auto
rităţi ale Imperiului austro-ungar, corupte, odioase, urîte de întregul po
por. au fost treptat înlăturate şi înlocuite de comitetele naţionale aj utate
de gărzile naţionale. La 1 4 noiembrie 1 9 18, Consiliul naţional comitatens
român al Ţării Făgăraşului a hotărît ca administraţia, siguranţa şi ordinea
ss

UJ I S .

"Gla.sul Ardealului", I. nr. 8, 9 noiembrie 1 918, p. 2.
59 Ibidem; Arhivele Statului Braşov, Fond : Subprefectura Făgăraş,

Doc.

125 16/

60 Arhivele Statului Braşov, Fond : Subprefectura Făgăraş, doc. 1 1 756/1 918.
Pentru rînduială şi linişte, in "Telegraful român", LXVI, nr. 1 1 5 , 1 2 noiem
brie 1 9 1-11.
62 . . Oltul", 1 . nr. 3, 7 i anuarie 1 9 1 9, p. 3.
61

63 Arhivele Muzeului Unirii Alba Iulia, Fond : Documentele Unirii, vol. \"I I ,
nr. 182.0 (ordinul d e z i din 1 4 noiembrie 19·18).
6 4 "Oltul" I, nr. 2, 2 i anuarie 1 919, p . 7.
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publică din acE'st district să treacă asupra organelor naţionale65. Acţiuni
re\·oluţionare au avut loc in toate localităţile, mari sau mici ale Ţării Fă
gărawlui. Sub conducerea consiliilor şi gărzilor locale, atacul locuitorilor
s - a indreptat impotriva primarilor, notarilor, pretorilor, in majoritate de
nationalitate maghiară, beneficiari ai unor poziţii economice privile
giate, apărători ai vechii stăpîniri. Astfel, la 1 9 noiembrie 1 9 1 8, să
tenii din comuna Porumbacu de Jos, organizaţi într-o gardă formată
d ! n 40 de persoane, sub comanda locotenentului major Beraru, îm
preună cu locuitori din Porumbacul de Sus, Sărata şi Scorei cu toţii înar
maţ i , au pornit atacul asupra postului de j andarmi din Porumbacu. Din
acest motiv pretorul plăşii Arpaşul de Jos se plinge vice-şpanului Făgă
ra� u l u i arătînd că nu dispune de suficienţi j andarmi pentru organizarea
apărării postului din Porumbacu, mai ales că poliţiştii au inceput să pără
sea.<>că comuna66. La fel se petrec lucrurile in Comăna de Jos. unde locui
torii sub conducerea organului naţional, pornind pe calea revoluţiei. la
20 noiembrie 1 9 1 8 au alungat autori tăţile, au ocupat primăria şi biroul
notarului67_ Pe aceeaşi cale revoluţionară acţionează locuitorii din comuna
Şerca ia organizaţi în gardă naţională sub conducerea ofiţerilor rezervişti
dr. Boier Nicolae şi Boier Ştefan. dezarmînd la 25 noiembrie 1 9 1 8 postul
de jandarmi din localitate. după care consiliul naţional şi garda locală au
preluat oficiul primpretorial al plasei Şercaia68.
Puternice acţiuni revoluţionare au loc în localităţile plasei Bran. La
1 1. noiembrie 1 9 1 8, locuitorii din Bran, împreună cu militarii întorşi de
pe front. cu deţinuţii politici eliberaţi, agitaţi de preoţii din aceste comune,
au atacat cazarma de jandarmi din Moeciul de Jos . . ,Oamenii legii" - sînt
dez.:îtmaţi şi siliţi să părăsească oficiul şi localitatea. Entuziasmul , �c-elor
eliberaţi nu cunoştea margini. i\u loc manifestaţii în timpul cărora locui
torii din Bran. exprimînd gindul unirii cu Ţara, strigau : "Trăiască România
Mare" ! In raportul autorităţii din Zărneşti că·tre vice-comitele Făgăra
şului se arată că locuitorii CJmunelor din plasa Bran "nici nu vor ş_ă audă
de dispoziţiile ministrului de război, fac se vor ei", motiv pentru care soli
cită.m sporirea efectivului de jandarmi69_ In faţa acţiunilor revoluţionare,
autorităţile cuprinse de panică şi-au incetat activitatea. La 1 9 noiembrie
1 9 1 8 . prim-pretorul plasei Bran (cu sediul la Zărneşti) şi ceilalţi' funcţio
n ari părăsesc oficiul retrăgindu-se la Braşov70 _ Consiliul naţional român in
fru nte cu Pompiliu Dan (preşedinte) şi Garda naţională română sub con
dEcerea căpitanului Ilariu Hondrea au preluat puter�a politică şi adminis
tra t i vă la Zărneşti. In condiţiile grele ale dezorganizării administraţiei
Consiliul naţional din Zărneşti a luat toate măsurile pentru menţinerea
ordinii. a aprovizionării populaţiei, pentru numirea noilor funcţionari
româ n i . Pompiliu Dan a luat măsuri pentru a numi în funcţia de notar
al Zărneştiului pe Ioan Gligore (fost notar în Veneţia de Jos, întemniţat de
autori tăţile austro-ungare în închisoarea Clujului pentru ideile sale patrio
tice, eliberat apoi în condiţiile revoluţiei)11.
65 ,.Telegra ful român" , LXVI . nr. 1 23, 22 noiembrie 1 918, p. 479 ; "Glasul ArC.ealului", 1. nr. 9. 20 noiembrie 1918. p. 2.
66 Arhivele Statului Braşov, Fond : Su bprefectura Făgăraş, Doc. 1 1 541/1918.
6 7 Ibidem, Uoc. 1 1972/1918.
68 Ibidem, Doc. 1 2038, nr. 4'162/1918.
59 Ibidem, Doc. 1 1541 11918.
70 Ibidem, Doc. 1 1 742. 44'28. 1 1 008/1918.
71 Ibidem, Doc. 1 2516/1918.
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Aflate pe marginea prăpastiei, autorităţile statului austro-ungar recu
nosc neputinţa lor în faţa valului revoluţionar al maselor. Asemenea situa
ţie reiese din raportul vice-comitelui din Făgăraş către Ministerul de in
terne din Budapesta, din 1 8 noiembrie 1 9 1 8 , în care se arată că datorită
revoluţiei pe teritoriul districtului Făgăraş " . . . oficialităţile comunale au
fost nevoite să-şi înceteze activitatea. O parte din notarii comunali şi no
tarii publici au fost nevoiţi să părăsească reşedinţele lor, iar alţii au fost
nevoiţi să stea la o parte. Dintre prim-pretorii plaselor cei din Şercaia şi
Făgăraş sînt încă pe loc, ceilalţi primi-pretori ai plaselor Bran şi Arpaş,
împreună cu personalul lor au trebuit să plece. Administraţia a fost pre
luată de Comitetul naţional român . . . "n.
Paralel cu acţiunile revoluţionare îndreptate împotriva autorităţilor,.
la sate au avut loc acţiuni ale ţăranilor împotriva proprietăţilor (păduri,
păşuni, pămînturi), fie ale particularilor, fie ale statului. In multe locuri
ţăranii sînt ajutaţi de soldaţii în torşi de pe front. Astfel, în toamna an u
lui 1 9 1 8, în comuna Porumbacu de J os, ţăranii în frunte cu soldaţii din
Sibiu au atacat depozitele de cereale ale unor proprietari73. La începutul
lunii noiembrie 1 9 1 8. ţăranii din comuna Vlădeni au intrat cu forţa în
pădurea statului ; au avut loc ciocniri între ţărani şi detaşamentul militar
de pază silvică74. De fapt. intrarea cu forţa în folosinţa pădurilor statului
a devenit o acţiune generală a ţăranilor din satele Ţării Făgăraşului. De
aceea în adresa Biroului Suprefecturii districtului Făgăraş către Direcţiu
nea Silvică Făgăraş. din 19 noiembrie se preciza că organele subprefecturii
menţionate nu au putut lua măsuri "pentru apărarea pădurilor şi cheres
telei din pădurile statului deoarece nu dispune de nici o forţă militară
(poliţie sau j andarmerie) . . . ". Se arată, de asemenea, că "jandarmeria şi
personalul de pază silvică au fost dezarmate de locuitorii comunelor �i
goniţi din locurile de rezidentă"75_
Pe cale revoluţionară, în luna noiembrie şi î:o. prima parte a lunii
decembrie 1 9 1 8. autorităţile statului austro-ungar au fost înlăturate de la
conducerea vieţii politice şi administrative a Ţării Făgăraşului. La 12 de 
cembrie 1 9 1 8
anunţă "Glasul Ardealului", "toată administraţia oraşului
şi comitatului Făgăraş a fost preluată de români" 76. A fost o acţiune de
masă a populaţiei româneşti, oprimată politic şi împiedicată să se afirme
deşi forma marea majoritate a populaţiei acestui district.
Pregătirea Marii Adunări Nationale de la Alba Iulia de la 1 decem
brie 1 9 1 1:1 s-a făcut într-un timp relativ scurt. Ea a constituit momentul
de apogeu al luptei naţionale a românilor. a marcat momentul revoluţio
nar în cursul căruia s-au ridicat marile probleme care stăteau în faţa po
porului român : desăvîrşirea statului naţional unitar român, înfăptuirea
reformei agrare democratice, asigurarea egalităţii în drepturi pentru na
ţionalităţile conlocuitoare, lupta pentru cucerirea unui regim politic demo
crat. Lansînd chemarea "Veniţi la Alba Iulia - Fraţi Români". ziarul
,.Unirea" din Blaj exprima speranţele şi năzuinţele tuturor românilor, că
la marele forum se va ,.pune temelia unui viitor bun şi fericit pentru
întreg neamul românesc"n. In aceste zile toată naţiunea noastră vibra l a
-

72 Ibidem, Doc. 111784, 1 17�3i1918.
73 Unirea Transilvaniei cu România . . . , p. 561-51(312.
74 Arhivele Statului Braşov, Fon d : Su bprefectura Făgăraş, Doc. U913/191a:
75 Ibidem, Doc. 1 1 869.
76 "Glasul Al!'dealului", 1, nr. 32, 19 noiembrie 19UI, p. 2.
77 "Unirea", XXVIII, nr. 13, 2'0 noiembrie 1918, p. 1.
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gindul că Marea Adunare avea să hotărască unirea tuturor românilor. Ex
primind acest sentiment ziarul .,Alba Iulia" scria : "Voinţa naţ.ională, care
cu atîta putere svicneşte astăzi in toate păturile societăţii române1ti, în cele
de sus ca şi în cele de jos - ba poate în cele de jos mai mult decît în cele
de sus - e chemată să arate că ceea ce Mihai Viteazul a înfăptuit numai
pe o clipă, noi avem să infăptuim pe o veşnicie"78.
Consiliul naţional român comitatens din Ţara Făgăraşului a a<:ţionat
în vederea mobilizării populaţiei româneşti din acest district pentru a
participa în număr cît mai mare la Marea Adunare de la Alba Iulia. ln
acest scop a convocat şi organizat adunări generale în toate cercurile elec
torale pentru desemnarea delegaţilor la Marea Adunare, care în numele
tuturor locuitorilor să hotărască Unirea cu Ţara. Din partea Făgăraşului
şi a comitatului la Adunarea Naţională de la Alba Iulia au fost desemnaţi
ca delegaţi ai diferitelor organizaţii şi cercuri electorale 39 de deputati79.
Alegerile de delegaţi au avut un caracter profund democratic. Printre
cei aleşi să reprezinte interesele vitale ale populaţiei româneşti. se numă
rau ţărani. învăţători, muncitori, avocaţi, preoţi, medici etc. Toţi aceştia
erau împinşi de dorinţa fierbinte de a exprima la Marea Adunare consti
tuantă de la Alba Iulia voinţa fermă a locuitorilor din Ţara Făgăraşului
de unire a tuturor românilor într-un singur stat naţional. Semni ficative
sînt, prin conţinutul lor, mandatele date de locuitori delegaţilor care purtau
diferite denumiri : crediţionale, proces-verbal, împuternicire ( .. Hotărîrea
noastră") . . . Plenipotenţă". Ele purtau numeroase semnături şi reflectau
Yoinţa fermă a populaţiei româneşti de unire a Transilvaniei cu România.
Astfel. în adunarea cercului electoral al Făgăraşului, ţinută la 27 noiem
brie, au fost aleşi ca delegaţi la Alba Iulia : dr. Teodor Popescu, Pompiliu
Dan. Nicolae Farcaş, socialiştii Gheorghe Vlad .<?i Dumitru Bălcăceanu. "Sus78

Alba Iulia", nr. ()('azional, 1 Decembrie 1 9 1 8 .
D i n aceştia, 4 a u fost delegaţi ai instituţiilor bisericeşti (protopopii : Ioan Dan
din Bran. Nicolae Borzea din Făgăraş. Valeriu Comşea din Făgăraş. Moise Brumboiu
din Tohanul Vechi) ; 6 delegaţi au reprezentat instituţiile culturale (Ioan Nos�a şi
Petru Tulbure din partea Despărţămintului Astrei din Bucium, Nicolae Borzea ş i
Ilie Beleuţă d i n partea Reuniunii Femeilor Române din Făgăraş şi jur. Reveica I .
Sibian d i n partea Reuniunii Femeilor Române d i n Feldioara; George Dates d i n Ne
totu . din partea Reuniunii învăţătorilor gr. oot. din vicariatul Făgăraşului ) ; 4 dele
gaţi au reJll'ezentat reuniunile de meseriaşi (Ioan Munteanu din Bran şi Nicolae
Boboc din Predeal - Bran, din partea Societăţii meseriaşilor, comercianţilor şi indus
ti iaşilor români din Bran. Aurel Borzea din Viştea de Jos, din partea Tovărăşiei de
consum şi valorizare din Viştea de Jos, George Jurcovan din Dră-guş) ; 4 delegaţi au
rcprezentat gărzile naţionale române (sublocotenentul Ovidiu Popovici şi sergentul
laeob Flucuş din Bran. din partea Gărzii naţionale române din Bran, locotenentul
George Cutean din Zărne!)ti !;ii seorgentul major Elisie Măeruţ din Tohanul Vechi din
partea Gărzii naţionale din Tohanul Vechi); alături de aceştia au fost desemnaţi 21
ele delegaţi ai celor 4 cil"cumscripţii electorale şi anume: 7 delegaţi aleşi i:n circum
::.cripţia Făgăraşului (dr. Teodor Popescu din Făgăraş, Pompiliu Dan din Zarneşti,
Nicolae Farcaş din Mindra, Dumitru Bălcăcean din Făgăraş, dr. Nicolae Şerban din
Făgăraş, supleanţi : George Vlad din Făgăraş şi Ilarie Gonţea din Ţînţari) ; 8 delegaţi
din dn·umscripţia Arpaşul de Jos (dr. Iosif Stoichiţă din porumbacu, Vasile Bogdan
din Arpaşul de Jos. Gheorghe Moldovan din Pojorta, Zeved.ei Arcaş din Voivoden.i ,
Di\nilă Gabor din Voila, supleanţi : Ioan Frăc1u din Feldioara, Procopiu Benţea din
Hurez. Ilie Balu din Noul Român) ; 1 delegaJt din circumscripţia Arpaşul de Sus (dr.
Ioan Solomon din Porumbacul de Sus) ; 5 delegaţi din circumscripţia Tohanul Vechi
(dr. Aurel Stoian din Bran, Aron Pană din Zărneşti, Spiridon Boita din Tohanul
Vechi, Nicolae Râmbeţea din Poiana Mărului, Ioan Munteanu din Bran). Vezi : Marea
Unire de la 1 Decembrie 1918, Bucureşti, 1943, p. 53-516, 58-59, 61�, 69.
79
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numiţii delegaţi - se arată în procesul-verbal incheiat cu această ocazie, prin această autorizaţie vor lua parte cu vot decisiv la Marea Adunare
Naţională Română. . . şi vor contribui cu votul lor la deciderea asupra
sorţii viitoare a neamului românesc din Transilvania, Ungaria, Banatul
Timişan"BO.
La adunarea din comuna Ţînţari, din 24 noiembrie 1 9 1 8 a fost ales . ,cu
mare însufleţire" ca delegat al populaţiei româneşti din această localitate,
Ilarie Gonţea care "în numele celor 2800 de suflete române care locuiesc
în această comună curat românească să declare dorinţa noastră nestrămu
tată de a ne alipi României şi prin aceasta a contribui la unirea tuturor
Românilor într-un singur stat naţional şi independent"81. Românii din
comuna Noul Român au împuternicit, la 29 noiembrie 1 9 1 8 , printr-o , .Ple
nipotenţă" pe Ilie Balu, locuitor în această comună. pentru a-i reprezenta
la "Marea noastră adunare naţională ce se va ţine la 1 decembrie 1 9 1 8 în
Alba Iulia". El a fost investit, se arată în "Plenipotenţă", cu "liberă dis
punere de a face totul în favorul cauzei noastre privitoare la unirea tuturor
românilor din Bucovina, Basarabia, Ardealul şi Ungaria"B2. In acelaşi mod,
locuitorii celor 10 comune din cercul electoral al Branului autorizau
printr-un crediţional pe delegaţii lor Ioan Munteanu şi Nicolae Boboc. aleşi
prin aclamaţie unanimă, pentru "a lua parte cu vot decisiv la Marea Adu
nare naţională română . . . şi a contribui cu Yotul lor la deciderea asupra
sorţii viitoare a neamului românesc din Transilvania. Ungaria şi Banatul
Timişan"83.
Hotărîrea unanimă a românilor din Ţara Făgăraşului de unire cu Româ
nia s-a exprimat şi prin aşa-numitele adeziuni colective, care purtau sem
nătura a mii de locuitori. O asemenea adeziune numită ,,Hotărîrea noas
tră" a locuitorilor din comuna Beşimbac de la 27 noiembrie 1 9 1 8. exprima
hotărîrea "obştei poporului român din această localitate de unire cu Româ
nia". Semnatarii adeziunii arătau că "în · această hotărîre a noastră a)ter
nem tot ce au dorit strămoşii noştri, tot ce ne încălzeşte pe noi cei de faţă
şi tot ce va înălţa pururea pe fiii şi nepoţii noştri"B4. Asemenea hotărîri
au exprimat locuitorii din Viştea inferioară (300 de adeziuni), din Viştea
superioară (1080 de adeziuni)B5 şi din multe alte comuneB6. Toate acestea :
crediţionale, procese-verbale, plenipotenţe, ,.Hotărîrea-noastră" etc. sînt o
dovadă de n econtestat că populaţia română din Ţara Făgăraşului. folosin
du-se de dreptul de a hotărî singură, a împuternicit pe delegaţii ei să hotă
rască unirea deplină şi definitivă cu România.
La 1 decembrie 1 9 1 8 , Adunarea Constituantă a românilor a hotărît
în unanimitate unirea Transilvaniei cu România. Marele act era rodul lup
tei re,·oluţionare a maselor populare de pe întreg teritoriul ţării, a între
gului popor român. In paginile istoriei a celor frămîntate zile sînt înscrise
la loc de cinste acţiunile revoluţionare ale populaţiei româneşti din Ţara
Făgăraşului pentru înfăptuirea idealului desăvîrşirii unităţii naţionale.
60 Arhivele Muzeului Unirii Alba Iulia, Fond : Documentele Unirii, voi. II, nr.

1P39, p. 673.
8 1 Ibidem, nr. 1 {)14 1 , p. 687.
62 Ibidem, nr. 1 047, p . 70'5.
63 Ibidem, voi. I. nr. 785, p. 875.

64 Ibidem, voi. IV, nr. 14'48. p . 238.
65 Ibidem, nr. 1 4162, p. 308, 312.
66 Vezi Eugen Hulea, Documentele Unirii, în Apulum VII/II, 1 969, anexa a II-a
(sînt numarate 17 comune care au exprimat 4132 de adeziuni).

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

DAS JAHR 1918 IM FOGARASCHER LAND
(ZUSAMMENFASSUNG)

Auf Grund von Archivdokumenten stellt der Verfasser die Teilnahme
der Rumănen aus dem Fogarascher Land an den Ereignissen des Jahr
1 9 1 8 dar.
Die Arbeit bemiiht sich den Beitrag der Rumănen aus dem Fogara
scher Gebiet zur Verwirklichung des einheitlichen rumănischen National
staates hervorzuheben.
So wie iiberall, waren diese revolutionăren Ereignisse auch in diesem
Gebiet dazu bestimmt, das jahrhundertlange Streben der rumănischen Be
volkerung nach sozialer Freiheit, nach Unabhăngigkeit und nationaler Ein
heit zu verwirklkhen.
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Manifestul Consiliului naţional român comitatens din Ţara Făgăraşului "Fraţi Ro
mâni" �in 12 noiembrie 1918, referitor la scopul organizării naţionale.
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A'I;ITUWNEA PRf:SEI SASEŞTI FAŢA DE UNIREA
T�â.NSlLVANI�I CU ROMANIA
ARNOLD UNGUREANU

Intregul popor român a sărbătorit implinirea a şase decenii de la desă
vî rşirea făuririi statului naţional unitar român. I n întîmpinarea acestui
eveniment, cu rezonanţe profunde în cugetul şi inima românilor de pretu
tindeni. am considerat potrivită cercetarea poziţiei adoptată de presa
săsească faţă de împlinirea idealului dintotdeauna al tuturor românilor
de-a vieţui în graniţele unei singure ţări.
In perioada primului război mondial. politica de discriminare naţio
nală. economică, socială şi politică a naţionali tăţilor nemaghiare din Tran
silvania a fost intensificată, lovind din nou în special în români. I n etapa
finală a conflagraţiei, impulsionate şi de ecoul Marii Revoluţii Socialiste
din Octombrie, masele populare aparţinînd naţionalităţilor asuprite s-au
ridicat la luptă hotărîtă pentru emanciparea naţională şi socială. In acest
context. colaborarea dintre români şi saşi. care avea în acel moment deja
o istorie multiseculară, s-a ridicat cu adevărat la nivelul obiectivelor ce
trebuiau înfăptuite.
In urma citirii Declaraţiei Partidului Naţional Român de către Ale
xandru Vaida, la 1 8 octombrie 1 9 1 8 în Parlamentul maghiar1, prin care
nu se mai recunoştea dreptul guvernului de la Budapesta de a vorbi şi în
numele românilor din Transilvania, devenise clar că lupta pentru unirea
Transilvaniei cu România intrase într-o etapă hotărîtoare. Sal1ii şi-au dat
şi ei seama că trebuie să-şi precizeze poziţia în problema soartei Transil
vaniei. Această poziţie nu a · fost de la început unitară şi nici definitiv
fixată. Astfel, deputatul sas Rudolf Brandsch, în cuvintarea ţinută la 23
octombrie 1918 în Parlamentul de la Budapesta2, a reamintit toate vexa
ţiunile pe care le-au îndurat germanii din Ungaria in ultimele decenii : lip
sa şcolilor în limba proprie la toţi. cu excepţia saşilor, " lipsa unui teatru şi
în general dezinteres total faţă de situaţia lor. Totodată, el a remarcat că
poziţia geografică a germanilor din Ungaria exclude ca ei să tindă spre
formarea unui stat naţional propriu, pe baza dreptului de autodetermi
nare, fapt în care rezidă deosebirea esen1.ială dintre situaţia lor şi cea a
celorlalte naţionalităţi. In final. el a prezentat cererile germanilor din Un
garia : .,indiferent de situaţia care va surveni în patria noastră, noi, ger
manii, cerem dezvoltarea complet liberă a culturii noastre naţionale pe
1 "Siebenbi.irgisch - Deutsches Tageblatt" nr. 13684, �9. ocţoiD�J:ie 1918 (in con
tinuare "SDT�); "Siebenbi.irgisch-Deutsche Tagespost" nr. 243, 21 octombrie 1 91 8 (in
continuare ,,SDP").
2 "SDT" nr. 13689, 25 octombrie 1 9 18 ; "SDT" nr. 2'\9. 28 octom.l;l.-ie 1918.
20
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orice tărîm ŞI m orice direcţie. Cerem folosirea complet liberă a limbii
n oastre materne în diferitele ramuri ale vieţii politice şi introducerea 'li
respectarea unor legi care să statueze drepturile noastre şi să le garan
teze pe vecie".
Extinderea dreptului la autodeterminare, pe baza căruia a formulat
el aceste cereri pentru gerlllani şi la nivelul românilor, ar fi creat în mod
cbiectiv condiţii favorabile pentru lupta poporului român, al cărei ţel era
cunoscut de toată lumea. La întoarcerea acasă. cu ocazia unei adunări a
saşilor. organizată la Sibiu, aceştia şi-au exprimat adeziunea la cererile
formulate de Brandsch la Budapesta. ovaţionîndu-1 î ndelung3.
Unele cercuri politice săseşti erau conştiente de necesitatea democra
tizării ţării, pron:unţîndu-se pentru extinderea dreptului la autodetermi
nare asupra · tuturor popoarelor. căci aceasta de mult nu mai era doar o
problemă teoretică, ea avînd importanţă practică reală4.
Pentru a se menţine bunele relaţii existente între naţionalităţile Tran
silvaniei. s-a dat la începutul lunii noiembrie o proclamaţie comună. sem
nată de .Johann Rock. în numele Consiliului Naţional Maghiar, de Teodor
Mihali, în numele C.N.R. şi de deputatul W. Melzer, in numele deputa
ţilor saşi, în care se spunea : .. adresăm chemarea tuturor fiilor naţiunii
maghiare, române şi săseşti de a intra în legătură unii cu alţii, de-a asi
gura pacea internă prin î nţelegerea şi încrederea reciprocă şi în acest
scop să se stabilească modalităţile prin care să poată fi asigurată în cele
mai bune condiţii siguranţa_ persoanei şi a proprietăţi i , î n cazul oricăror
evenimente ce s-ar putea produce"s.
Consiliul central săsesc, organ de coordonare politică al saşilor. s-a
întrunit în 29 octombrie 1 9 1 8 într-o şedinţă specială, în cadrul căreia a ales
un nou preşedinte în persoana preotului dr. Adolf Schullerus, în locul
dr. Karl Wolff. care s-a retras pe motive de sănătate. In cadrul acestei
şed inţe s-a hotărît exprimarea lealităţii faţă de statul maghiar, cerîndu-se
dreptul la dezvoltarea autonomă din punct de �-edere cultural, social şi
politic5.
La scurt timp, în 10 noiembrie 1 9 1 8 s-a constituit la Budapesta, cu
scopul apărării i n tereselor tuturor germanilor din Ungaria. Consiliul Popu
lar German din Ungaria (Deutscher Volksrat fUr Ungarn), condus de dr.
Kremling. R. Brandsch �i social-democratul llcinrich Kalmar7, iar în 1 2
noiembrie. tot l a Budapesta. deputaţii saşi din Parlamentul maghiar au
întemeiat Partidul Popular German-Săsesc, preşedinte fiind ales W. Mei
zer ; la constituire au participat şi Emil Neugeboren, Guido Giindisch şi R .
Brandsch8. W . Melzer a prezentat guvernului maghiar un memoriu c u re
vendicările saşilor, care în esenţă cereau restabilirea situaţiei lor anterioare
încheierii dualismului, inclusiv restabilirea pămîntului regesc şi a univer
sităţi i săseşti9• deşi înşişi saşii au recunoscut, la vremea respectivă. că
aceste instituţii erau anacronice, istoria infirmînd viabilitatea acestor forme
3 "SDP" nr. 250, 29 octombrie 1 918.

4 "SDT" nr. 13688, 24 octombrie 1918.
5 "SDP" nr. 255, 4 noiembrie 1918, apud .,Pester Loyd", 2 noiembrie Hl18.

6 "SDT" nr. 1 3693, 30 octombrie 1918.
7 ,.Mediascher Wochenblatt" nr. 47, 2-0 noiembrie 1918 (in coAtinuare "Med.
W"), "Kronstiidter Zeitung" nr. 265, 13 noiembrie 1 9 1 8 (in continuare ,.Kr. Ztg.").
8 "Kr. Ztg." nr. 265, 13 noiembrie 191·8.
9 "Kr. Ztg." nr. 268, 16 noiembrie 1918.
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de organizare. care în mod necesar au trebuit să dispară odată cu progresul
istoric. Insă tocmai prezenţa acestor cereri �i lipsa unor revendicări pentru
ţărani şi muncitori, ne dau posibilitatea să tragem concluzia îndreptăţită
că grupul lui Melzer nu reprezenta adevăratele interese ale populaţiei să
seşti. ci doar pe 'cele ale grupl,llui din conducerea săsească. care în trecut a
pactizat cu cercurile guvernante maghiare.
Impotriva lor s-a ridicat prof. O. Wittstock, care, cerînd schimbarea
conducerii saşilor, argumenta că ., timpuril e noi cer oameni noi", care să nu
fie compromişi în ochii celorlalte naţionalităţi. mai ales a român ilor. pen
tru că s-au identificat prea mult cu poziţia cercurilor gm·ernante ma
ghiare1D_
In această perioadă. în Transilvania evenimentele îşi urmau cursul
într-un ritm accelerat. Pretutindeni s-a trecut la înfiin ţarea Consiliilor Na
ţionale şi a gărzilor naţionale. Astfel, saşii din zona Braşovului şi-au con
stituit Consiliul şi G�rda naţională în 6 noiembrie1 1 .
La Sibiu unde era sediul conducerii politice săseşti, garda naţională
a fos t infiinţată în 5 noiembrie 1 2. Gărzile naţionale săseşti 13 aveau drept
scop ca "intr-o colaborare frăţească cu gărzile naţionale ale n aţiunilor
conlocuitoare să asigure menţi nerea ordinii", precum şi " cultivarea rapor
turi lor frăţeşti cu celelalte naţiuni".
Foarte dar era definit rolul gărzii naţionale în "Siebenbi"trgisch Deut
sche Tages-post" din 7 noiembrie 1 9 1 8 : "scopuri politice nu se urmăresc
de loc prin î nfiinţarea gărzii". care-şi va , .aduce contribuţia atîta timp la
menţinerea l i n i ş tei şi ordinei î n ţară. pînă îşi vor hotărî naţiunil e soarta
lor. Cînd aceasta se va înfăptui. cind viitorul nostru politic va apare fixat
şi organele politice vor prelua menţi nerea ordinei şi a liniştei, garda naţio
nală îşi \'a fi îndeplin i t misiunea şi va fi dizolvată".
Totodată, Consiliul executiv german-săsesc (VollzugsausschuG) a hotă
rî t. în şedinţa din 6 noiembrie, să ceară tuturor oraşelor î n care locuiesc
şi saşi să î nfiinţeze gărz i naţionale săseşti .. cu u n i cu l scop dP-a menţine
ordinea. lin iştea şi siguranţa vieţii şi a proprietăţii în oraşele respectiYe şi
în împrejurimi, în înţelegere frăţească cu gărzile celorlalte naţiuni"14.
Evenimente asemănătoare s-au petrecut şi la Mediaş15, unde, cu ocazia
unei adunări populare săseşti din 17 noiembrie 1 9 1 8 , profesorul Hermann
.Jekeli, membru al biroului Comitetul u i Cercual, a supus aprobării. un pro
iect de re:wluţie în care se afirma dorinţa respectării dreptului la auto
determ inare al tuturor popoarelor din Transi!Yania. ceea ce de fapt însea m nă implicit recunoaşterea Unirii c u România.
Rezoluţia a fost adoptată î n unanimitate, în acest fel Comitetul Cercual
şi adunarea situîndu-se pe o poziţie progresistă. dind do\·ada unei politici
realiste. Totodată, Comitetul Cen·ual s-a constituit in Consiliul Naţional
Săsesc pentru cercul Mediaş. La sfîrşitul lunii noiembrie şi inceputul lunii
decembrie 1 9 1 8 . s-a trecut la organizarea gărzilor naţionale română şi
săsească din Mediaş, între care s-a realizat o înţelegere privind activitatea
·

10

" K r. Ztg." nr. 270, 19 noiembrie 1918.
" SDT" nr. 1370 1 , 8 noiembrie 1 918.
1 2 .,SDT" nr. 13702, 9 noiembrie 1918.
1 3 "SDT" nr. 13702, 9 noiembrie 1 9 1 8 ; "SDP" nr. 257, 6 noiembrie 1918.
14 ,.SDT" nr. 13702, 9 noiembrie 1918; "SDP" nr. 261, 1 0 noiembrie 1918.
1 5 "Med. W" nr. 47, :W noiembrie 1918.
11

20 •

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

3 0R

comună ce o vor desf�ura . Garda naţională săsească era formată din 16
soţd�ţi şi oţHeri, sup comanqa căpiţanului fritz .felteli 16.
La Sigh\şoara, alt ora:) ţar� avea o populaţie săsească numeroasă, s-a
î n fi ţ�ţa t uri Con�ilţu Naţional al Camitatul\Ii1 irţcă din 5 noiemprie, în care
românii. saşH şi maglliarji aveau un număr egal qe reprezentanţi. Totodată.
s-a ales un Consiliu Naţional orăşenesc foqnat din ciţe 15 reprezentanţi ai
cel or trei naţion�lităţi. Din el au făc4t Parte �i 15 muncitori. In plus, s-a
înfiinţat şi o �atctă ciyiţ� mixtă in oraş, iar in comunele înconjurătoare
s-au organizat' gărzi �unale1 7. Garda naţională săsească număra apro
ximativ ??Q persoane 1B.
Dată fiind complexitatea problemelor ce trebuiau rezolvate, s-a ho
tărit ca gărzile naţionale săseşti să fie organizate unitar, cu conducerea
supremă la Sibiu19, iar consiliile naţionale săseşti să fie conduse tot de la
Sibiu. de un �onsiliu rfaţional German-Săsesc al Transilvaniei20.
Pentru a se asigura operativitatea necesară în re2'olvarea probleme
l or litigioase, s-a înfiinţat, cu acordul Consiliului Naţional Maghiar, a Con
siliului Naţional Român transilvănean şi a Consiliului Naţional Săsesc din
Cluj , un centru pentru organizarea şi coordonarea gărzilor naţionale din
Transilvania. In fru nte a fost ale� g:eneralul Konrad Siegler, ale cărui
ordine erau v al ab i le doar contrasemnate de c omisarii civili ai celor trei
naţionalităţi, membrii celor trei gărzi urmînd a depune jurămîntul cum va
hotărî fiecare Consiliu Naţional pentru garda sa. Scopul acestei înţelegeri
nu era. după cum s-a precizat, politic, ci doar pur tehnic21.
In această perioadă frămîntată, presa săsească şi-a adus o contribuţie
însemnată în direcţia instituirii unui climat de colaborare între români,
saşi şi maghiari. Astfel, "Siebenblirgisch-Deutsches Tagehlatt", într-un arti
col de forid publicat în 14 noiembrie, susţinea că "trebuie să ne obişnuim
a acţ ion a înfrăţiţi, şi mai ales să gîndim aşa . . . Doar astfel vom găsi în tot
ce vom întreprinde ceea ce serveşte interesului comun, doar as tfel vom
învăţa să vedem în omul de l îng ă noi fratele cu care vrem să acţionăm îm
preună spre binele comun, in deplină încredere reciprocă".
Unele cercuri politice din Transilvania, care aveau interesul să se
mene disc'Ordie între români şi saşi, au lansat zvonuri calomnioase privind
urmările intrării trupelor române în Transilvania. Faţă de acest ea, Con
s i liu l Naţional German-Săsesc a luat o poziţie hotărîtă, cerînd, prin apelul
S€ m n at de Adolf Schullerus şi de dr. Hans Otto R oth , preşedintele şi, res
pectiv. secretar u l Consili ului, ca populaţia săsească "să aşte pte acasă, fără
teamă şi în l i nişte evoluţia evenimentelor şi în nici un caz să nu se l ase
antrenată într-o acţiune de e v a cuare . . . căci poate Ii î ncredinţată că prin
această pătrundere a trupelor nu-i va fi ameni nţată securi tatea vieţii şi a
proprietăţii22 .
Saşii, conştienţi că datorită numărului lor redus nu pot formula cereri
privitoare la formarea unui stat propriu, şi-au expus doleanţele pe care le
16 " Med. W" nr. 55, 1 8 decembrie; nr. 56, 25 decembrie 1918.

1 7 "SDT" nr. 137'C'2. 9 noiembrie 1918.
18 "SDP" nr. 262, 1 2 noiembrie 19'18.
19 . , S D T " nr. 1 370'4, 12 noiembrie 1 91 8.
2° "SDT" nr. 273, 23 noiembrie; "SDT" nr. 1 37Hi, 24 noiembri� 191�.
2 1 , .SDT" nr. 1 370'4, 12 noiembrie; "SDP" nr. 2612, 1 2 noiempri� 1 918.
22 "SDT" nr. 1 3709, 1 7 noiembrie; "SDP" nr. 267, 1 8 noiembrie; "Kr. Ztg." nr.
2 7 1 . 2'0 noiembrie 19'18.
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doreau îndeplinite : "problema apartenenţei statale a Transilvaniei e pusă
in mîini mai puternice declt ale nmlstre. Vrem să aşteptăm in linişte evo
luţia evenimentelor . . . cu ihcredere că ne va fi acordată in viitor liber
tC�tea naţională, culturală şi economică de care avem nevoie pentru a putea
îndeplini o muncă rodnică, spre binele patriei noastre23.
Nuanţînd poziţia pe ca;e o vor adopta saşii in problema . Unirii Tran
silYaniei cu România, un articol de fond din "Siebenbtirgisch-Deutsche Ta
gespost"2� preciza că "saşii de dragul unităţii tuturor germani lor din Un
garia ar fi interesaţi in menţinerea actualelor graniţe, însă aceasta nu-i
poate determina să combată deschis sau pe ascuns cererile legitime ale
altor concetăţeni, viitorul teritoriilor locuite in maj oritate de români ne
putind fi hotărît decit de poporul român însuşi ; noi. ca minoritate, nu avem
dreptul să ne amestecăm in problema autodeterminării popoarelor care ne
înconjoară, şi nici nu o vom face". Referitor la situaţia saşilor din fosta
monarhie se remarcă în acelaşi articol că , ,am fost copiii vitregi ai statului
maghiar de clasă", ream intil)du-se în incheierea năzuinţelor ce animau
populaţia săsească : "Vrem să trăim în viitor drept concetăţeni cu drepturi
egale ale unui stat modern, democratic şi să ne făurim singuri viitorul
nostru cultural . . . fapt pentru care am privit evoluţia �venimentelor cu
incredere şi speranţă. Suferinţele ultimilor ani ne-au dat dreptul la un
Yii tor mai bun. Nu n� indoim că acesta \'a veni � i pentru noi". După cum
se \·ede, saşii ş tiau că nu ei vor determina soarta TransilvaniE'i. !nsă, cum
remarca , . Siebenbtirgisch-Deutsche Tagespost"2s, ,.avem ceva de acordat :
sprijinul m oral în faţa judecăţii lumii ; îl vom acorda. natural. acelei pArţi
care va manifesta cea mai mare înţelegere pentru nevoile noastre de viaţă
!)i ne garantează un viitor liber şi sigur".
In această perioadă românii făceau pregătiri intense pentru desfăşu
rarea in cele mai bune condiţii ale Adunării Naţionale de la Alba Iulia,
adresînd populaţiei apeluri prin presă, in care cereau o dt mai numeroasă
participare. Conştiente de importanţa acestui eveniment, ziarele săseşti au
publicat şi ele articolul apărut i n 20 noiembrie î n . . Telegraful român", care
anunţa ţinerea adunării de la Alba Iulia şi m odul de alegere al delega
ţilor26.
Incercind să schimbe mersul evenimentelor, guvernul maghiar a dat o
Proclamaţie adresată popoarelor nemaghiare din Ungaria, in care promitea
n�1meroase drepturi şi libertăţi - de fapt ce nu se acordase pînă atunci şi
fusese obiectul luptei naţionale in ultimele decenii - cu scopul păstrării
in tegrităţii teritoriale a Ungariei. Referitor la ecoul pe care l-a produs
acest efort disperat al cercurilor conducătoare maghiare de-a salva ceea
ce nu mai putea fi salvat, "Siebenburgisch-Deutsche Tagespost"27 redă
afirmaţia publicaţiei .. Românul" din Arad, care, sub titlul semnificativ
"Agonia". a luat in deridere promisiunile maghiare, publicind totodată
textul in tegral al Proclamaţiei. pentru a dovedi odată in plus maghiarilor
că asupra poporului român din Transilvania asemenea apeluri nu au nici
un efeet. .. Kronstădter Zeitting"2B, la rindul său, o caracterizează drept . o
.

23

,.SOT"
.,SOP"
"SDP"
, .SOT"
"SDP"

nr. 13710, 19 noiembrie 1918.
nr. 2()6, 16 noiemprie 1 91Ş.
25
na-. 2�9 20 noiembrie 1 9 1 8.
,
26
nr. 1 3714, 23 noiembrie; .,SOP" nr. 272. 23 noiembrie 1918.
27
nr. 275, 27 noiembrie 1918.
28 . K r. Ztg." nr. 283, 4 decembri e ; nr. 284, 5 decembrie 1 9 18.
,
24
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proclamaţie ridicolă . . . i ntîtziată, prevăzută cu sigiliul imposibilităţii înde
plinirii. care azi - trebuie s-o recunoaştem cu inima i nsingerată - nu va
cu ceri naţiunile şi nici ' nu va cutremura lumea. Ea se adresează germani
lor. românilor, rutenilor, saşilor, sirbilor şi slovac:ilor, promite că Dumne
zeu va \·eni in Ungaria şi că noi vom trăi in viitor cu toţii fel-ic:iţi împre
ună. Ce este ţara trintorilor in comparaţie cu acest paradis a lui Karoly?"
In perioada imediat premergătcare Adunării de la Alba Iulia. ziarele
săseşti au publicat un interviu acordat de V. Goldiş publicaţiei maghiare
, . ,\z Est" in care preciza scopul acestei Adunări, principiile care vor sta la
baza viitoarei organizări democratice a României. inclusiv drepturile mino
rităţilor29. Astfel. saşii au luat la cunoştinţă drepturile largi ce li se vor
acorda in viitorul stat român întregit, ceea ce a stirnit reacţia lor favo
rabilă.
Elocvent este Î n acest sens articolul publicat de H. Fabriţius i n .,Schă6burger Zeitung" in preziua Adunării de la Alba Iulia. cu care ocazie. după
ce făcea un istoric al suferinţelor îndurate de saşi in ultimele decenii, a
rpzumat î n cuvinte calde importantul eveniment din ziua următoare :
, .Miine. duminică. intii decembrie. MîinE! vor umple valea Mureşului la
,\Iba Iulia sute de mii de români, reprezentanţi ai tuturor ţinuturilor lo
cuite de români . Reşedinţa principelui Transilvaniei. vechiul Bălgrad . \·a fi
martorul unei deşteptări emoţionante la libertate a unui popor viguros. In
fata scaunului de judecată al istoriei omenirii, românii îşi deschid rănile
lor nici odată cicatrizate şi, in inţeleapta hotărîre de a asigura pentru tot
deauna dreptul naţiunii lor --:-:- sfint şi intangibil ca însuşi cel al credinţei
- se rup de ţara maghiară. Transilvania, ţinuturile pină la Tisa şi Dunăre,
sîn t supuse de mîine puterii române (subl. autorului). Pe pămîntul istoric
de la Apulum. oraşul lui Traian. unde legiunea a XIII-a Gemina îşi aducea
ofrandele şi pe locul unde şi-au vărsat sîngele eroii libertăţii Ilorea. Cloşca
si C'rişan. naţiunea română îşi va proclama suveranitatea . . . Visul unui
viitor măreţ. al unei înti nderi naţionale. al unirii tuturor românilor de pre
tutindeni într-o patrie comună, se împlineşte mîine �lo .
Desfăşurarea Adunării Naţionale de la 1 Decembrie 1 9 1 831• precum � i
hotărîrile adoptate, a u fost p e larg prezentate in presa săsească32. contri
buind astfel la în ţelegerea j ustă a semnificaţiei profunde ale acestei Adu
nări. In acest fel. saşii, in deplină cunoştinţă de cauză. au putut lua poziţie
[aţă de hotărîrile adoptate. Primii care şi-au manifestat adeziunea la ho
tărîrile adoptate la Alba Iulia au fost saşii care locuiau la Bucureşti. Aceş
tia. întruniţi în sala . ,Transih·ania". la 9 decembrie 1 9 1 8 , şi-au exprimat
satisfacţia pen tru Unire şi, remarcind drepturile largi acordate naţionali
tăţilor prin rezoluţia de la Alba Iulia, a cerut conaţionalilor lor din Tra n
silvania să se pronunţe şi ei pentru unire33.
Referindu-se la aşa-zisa comunitate de interese maghiara-săsească ,,Sie
benbiirgisch-Deutsche Tagespost"34, într-un articol de fond, constată că "o
2 9 "Kr. Ztg." nr. 278. 28 noiembrie; "SDP" nr. 276, 28 noiembrie; "SDT� nr. 1 3 719,

29 noiembrie 1 918.

"SchăBburger Zeitung" nr. 48, 30 noiembrie 1 9 1 8 (in continuare "Sch. Ztg.").
"SDT" nr. 13722, 3 decembrie 1918.
32 ,.SDP" nr. 279, 2 decembrie; nr. 280, 3 decembrie; .,SDT" nr. 1 3726, 7 decem
b1 !e; "Sch. Ztg." nr. 419, 7 decembrie ; ,,Kl'. Ztg.� nr. 284, 5 decembrie.
33
Kr. Ztg." nr. 299, 23 decembrie 1 918.
3 4 SDT" nr. 301, 30 decembrie; nr. 302, 31 decembrie 1 918.
30
31

•.
•.
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comunitate d e interese maghiara-săsească nu a existat niciodată . . . căci a r
f i fost o nebunie s ă presupună cineya c ă maghiarii (cercurile conducătoare
maghiare - n. n.). de felul lor nefericiţi, intoleranţi şi orgolioşi. ar fi putut
trăi cu nemaghiarii într-o adeYărată comunitate de interese". Analizînd
efectele economice ale Unirii asupra saşilor. autorul consideră că agricul
tori i saşi. datorită pătrunderii produselor agrare ieftine din Yechea Româ
nie, nu Yor avea de suferit. cu condiţia trecerii la o agricultură modernă,
intensivă. In plus. România va exporta excedentul de cereale în străină
tate. Industriaşii şi comercianţii saşi, în schimb, vor avea noi pieţe de des
facere, ceea ce se Ya repercuta fără îndoială în mod pozitiv asupra stării
l or economice.
In încheiere. autorul cerea o schimbare în rîndul celor care condu

Cl'<!U politica săsească, pentru a se impulsiona şi duce la bun sfîrşit cola

borarea dintre saşi şi români , exprimîndu-şi totodată speranţa că românii
vor înţelege că aşa-zisa comunitate de interese dintre maghiari şi saşi a
fost opera u n ui număr mic de doctrinari, ea fiind acceptată de mase nu
din convingere. ci doar din inerţie.
O poziţie asemănătoare a susţ inut şi R. Brandsch. care. cu ocazia unei
Adunări a saşilor din Sibiu. din 1 0 decembrie. a declarat că, pe baza con
tactelor personale pe care le-a stabilit cu conducătorii români. a rămas cu
impresia că aceştia vor fi receptivi la problemele populaţiei săseşti. con
cluzionînd că nu există motive pentru ca saşii să pri \�ească vii torul cu
teamă35.
Tot în cursul lunii decembrie. prin decret regal. hotărîrea Adunării

de la Alba Iulia pri\·ind unirea cu România şi-a primit consacrarea legală,

t c': i toriile în cauză deve·: i nd parte componen tă a statului roman36.
Poziţia ofi c i ală a liderilor saşi a fost prezentată guvernului provizoriu
< . 1 Transilvaniei la 1 ianuarie 1 9 1 9 de către o delegaţie formată din R.
B··andsch. dr. Rudolf Schuller şi dr. Arthur Polony. Cu această ocazie,
R . Brandsch a declarat in numele Consiliului Naţional German-Săsesc. că
reprezentanţii poporului săsesc recunosc noua stare de fapt şi de drept a
statului român care a luat naştere în urma hotărîrilor Adunării Naţionale
de la Alba Iulia şi a decretelor regelui Ferdinand37. Ei şi-au exprimat spe
ranţa că poporul săsesc Ya avea în Yiitor posibilitatea de a se bucura de
drepturile sale naţionale, de a-şi dezvolta cultura. precum şi a-şi folosi
l imba în toate sferele vieţii publice. inaintind un memoriu care să stea la
baza tratati\·elor Yiitoare. care în esenţă cerea autonomia bisericii , a şcol i i ,
a administraţiei şi cea j udecătorească în zonele locuite d e saşi38 . Această
poziţie a fost susţinută şi de Adunarea de la Mediaş d�n 8 ianuarie 1 9 1 9 a
Consiliului Central Săsesc lărgit şi a Consiliului Naţional German-Săsesc,
uire a adoptat i n unanimitate următoarea hotărîre : .. Cel mai numeros
popor al Transilvaniei şi al părţilor Ungariei locuite de români. care se
învecinează cu Transilvania. a declarat la Adunarea Naţională de la Alba
Iuiia, unirea acestor teritorii cu România". Considerînd că astfel s-a creat
u n întreg j ustificat de starea etnică a populaţiei şi că astfel se i ncheie un
35

"SDT" nr. 13729, 11 decembrie 1918.
"SDP" nr. 300, 2'18 decembrie; "Mediascher Zeitung" nr. 2 (in continuare ,,Med.
Ztg."), 4 ianuarie 1 919.
37 "SDT" nr. 13746. 2 ianuarie 1 9-1 9 ; "SDP" nr. :! , 3 ianuarie 1 919.
38 "Sch. Ztg." nr. 2, 9 ianuarie 1919; "Kr. Ztg." nr. 1 , 2 ianuarie 1919.
36
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proces istoric, "poporul săsesc din Transilvania, in baza dreptului la auto
determinare al popoarelor, declară unirea sa la regatul României şi îi adre
sează poporului român salutările sale frăţeşti şi felicitările sale cordiale
cu ocazia împlinirii idealurilor sale naţionale", a�teptind ca ,,in viitor nici
odată să nu-i fie făcută imposibilă afirmarea entităţii sale pOlitice şi na
ţ.ionale", pe care o vede asigurată de hotărîrea adoptată la Alba Iulia care
"garantează drepturile la libertate, cele naţionale, politice, economice şi
culturale ale tuturor popoarelor şi astfel implicit şi pe cele ale poporului
n ostru·' . Dînd glas sentimentelor întregii naţionalităţi săseşti, Adunate<;J
Naţion ală de la Mediaş conchide că , ,deplin con�tient de importanţa hotă
rîrii sale. poporul săsesc se consideră de azi drept o verigă a regatului
r:)mân, fii şi fiicele sale de drept cetăţeni ai acestui stat"39.
Această h otăr"îre. prin care saşii au recunoscut noile frontiere ale
R omâniei în tregite înainte de-a fi cunoscut ce hotărîri va lua Conferinţa
de Pace, a prilejuit ziarelor săseşti publicarea de articole în care, expli
cînd semnificaţia hotărîrii. au comentat favorabil actul, urmînd a;;tfel şi
i n d icaţia dată de Consiliul Naţional Săsesc, de-a se explica la toate nivelele
m otivele care i-au îndemnat pe saşi să facă pasul acesta40. Astfel. in art;
colul "Hotărîrea Adunării Naţionale de la Mediaş"4 1 , s-a făcut un scurt
isbric al luptei duse împotriva claselor exploatatoare maghiare pentru
apărarea e n t ităţii naţionale şi culturale, acestea fiind adevăratele moti\'0
care i-au făcut pe saşi să se dezică de Ungaria, iar articolul . ,Motivarea
h o tărîrii săseşti"42 remarca că Ungaria a fost o unitate g�ografică. dar nu
una etnică, fapt i ndiscutabil existent în cazul României Mari, exp• i m l n â
totodată convingerea c ă actuala stare de lucruri nu va f i schimbată n i :.·i
la Conferinţa de Pace, pentru că Antanta ş i -ar pierde î ntreg creditul p:)
litic î n rindul slavilor de sud, al cehilor şi al românilor. Mai mult. ar fi
r:ecesară o uriaşă armată pentru a da înapoi cererile ajunse la maturitate
deplină. ale p J poarelo r sus menţionate. Continuindu-şi analiza, ziarul r�
cunoştea numărul mare al românilor din teritoriil� recent unite cu Româ
nia, număr mai mare decît cele din statisticile oficiale maghiare. expr i
mindu-şi speranţa că poporul săsesc va convieţui în relaţii prieteneşti ş i
de stimă reciprocă cu românii. La rîndul său, R. Brandsch, in articol•.ll
, .Unirea noastră cu România"43, susţinea că . , Hotărîrea Adunării de l::t
Mediaş înseamnă o nouă etapă în istoria poporului nostru. Bazele pe care
ne-am aflat timp de 800 de ani şi care au determinat felul nostru de Yiaţ;J.
si dezvoltarea noastră, au fost înlăturate prin hotărîrea de la Mediaş. "\\·em
intenţia fermă şi voinţa de nezdruncinat de-a reclădi totul din temelie şi
a ne orîndui casa într-un mod nou". Referindu-se la trecut, R. Brandsch
remarca că relaţiile dintre saşi şi maghiari au fost întotdeauna întemeiat�
pe tendinţele de asuprire şi subordonare a saşilor de către clasele domi
nante maghiare care au atins apogeul în perioada dualismului, perioadă
in care .,\·iaţa politică a fost maghiarizată complet". iar \'iaţa culturală pro-39 ,.SDT" nr. 13751 : 9 ianuarie 191 9 ; .,SDP� nr. 6. 9 ianuarie; . . Kr. Ztg.- nr. 7,
10 ianuarie; ,.Med. Ztg." nr. 4, 4 ianuarie 1919, .,Sch. Ztg." nr. 3. 1 1 ianuarie 1919.
•o ,.SDT" nr. 1 375Q, 10 ianuarie; "SDP� nr. 7, 10 ianuarie ; . , S c h . Ztg." nr. 4. Ci
ianuarie 1919.
• 1 .SDT" nr. 13752, Hl ianuarie 1919.
•2 ,.SDT" nr. 13753. Il ianuarie 1919.
43
" SDP" nr. 8, I l ianuarie; "Kr. Ztg." nr. 10, 14 ianuarie ; .,Med. Ztg." nr. 6. 1 �
ianuarie 1 91 9.
•
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prie era ameninţata, astfel că in cazul unui sfîrşli victorios al ră:?Jhoiului
pentru Puterile Centrale �'am fi simţit pumnul aspru al maghiarilor, care
ne-ar fi costat poate suflul vieţii". In încheiere, precizind ţelul care se afla
in faţa sa�jilor de-a se pune cu toată puterea şi voinţa lor de muncă la
dispoziţia noii patrii, el dădea glas convingerilor saie izvorite din cunoaş
terea poporului român şi a conducătorilor săi : "Avem încrederea şi cre
dinţa că in noua noastră patrie va guverna intotdeauna dreptul şi drep
tatea" .
H otărîrea Adunării Naţionale d e la Medi� a fost remisă Consiliului
Dirigent al Transiivaniei in 1 0 noiembrie 1 9 1 9 de către o delegaţie for
mată din : Adolf Schullerus. dr. Rudolf Schuller, Rudolf Brandsch şi de
Arthur Polony44. Prel)edin tele Consiliului Naţional German-Săsesc, D. A .
Schullerus, a arătat c u această ocazie c ă hotărîrea Adunării Naţionale să
seşti vrea să fie .,expresia încrederii acordate noii patrii, România, ai cărei
cetăţeni ne recunoaştem de a fi de acum înainte . . . a increderii în popqrul
român însuşi, în mijl ocul căruia trăim . . . şi în conducătorii săi , care, toată
viaţa. şi-au pus intreaga putere, ba chiar viaţa i nsă11i, in slujba dobîndirii
prin luptă a drepturilor poporului lor. . . Noi, saşii, avem deplina încre
dere că conducătorii poporului român vor recunoaşte poporului săsesc
toate drepturile naţionale in deplinătatea lor, drepturi pentru care au
luptat şi suferit ei înşjşi".
Preşedintele Consiliului Dirigen t, Iuliu Maniu, care a primit hotărî
rea saşilor. a declarat că poporul român "va răspunde încrederii poporului
săsesc cu aceeaşi încredere şi stimă" .
Reliefînd calităţile poporului săsesc din Transilvania, dragostea saşilor
pentru patria lor, comunitatea de interese dintre români şi saşi, Maniu a
asigurat delegaţia că ,.poporul săsesc se va bucura de toate drepturile
necesare pentru dezvoltarea liberă a naţionalităţii şi culturii sale" .
Rezoluţia Adunării d e la l\lediaş mai trebuia inminată oficial ş i con
ducerii centrale române de la Bucureşti. In acest scop. in 27 ianuarie l !:ll 9 ,
a plecat de la Sibiu la Bucureşti45, intr-un vagon special, delegaţia Con
siliului Naţional Germa n-Săsesc, formată din : dr. Adolf Schullerus, dr.
Eugen Fi eltsch. dr. R. Schuller, Rudolf Brandsch, dr. Arthur Polony, Lud
wig J ekely şi dr. Hans Otto Roth . La plecare, ei au fost saluta ţi de minis
trul de justiţie al guvernului pro\·izoriu; dr. Aurel Lazăr şi secretarii d e
stat dr. Barda şi dr. Oni şor.
In 28 ianuarie delegaţia a sosit la Bucureşti, unde a fost în timpinată
de miniştrii transilvăneni Alex. Vaida-Voevod, Ştef('!n Ciceo-Pop, de mi
nistrul pentru Buco\·ina, I. Nistor. de ministrul domeniilor şi al învăţă
mîntului I. G. Duca, ş.a. Au fost, de asemenea, de faţă reprezentanţii colo
niei săseşti din Bucure11ti : dr. Adolf Franz. preotul Rudolf Honigberger,
dr. S i.i dhof şi arhitectul Schmid ts. In numele guvernului român, delegaţia
a fost salutată de Vaida-Voevod. In după-amiaza zilei de 29 ianuarie, dele
gaţia a fost primită de primul min istru ad-interim, M. Pherekyde. După
o alocuţiune a dr. Schullerus, a luat cuvîntul Pherekyde, care a declat·at
că poporului săsesc ii va fi asigurată în orice condiţii libertatea în proble
mele bisericeşti, �colare şi folosirea nestingherită a iimbii sale. După aceste
•• ,.SDT" nr. 13753, 11 ianuarie; nr. 1 3754. 13 ianuarie 1919; "SDP" nr. 8, 1 1 ia
nuarie; nr. 9, 13 ianuarie 1919; "Kr. Ztg." nr. 8, 11 ianuarie 1919.
•s "SDT" nr. 13774, 5 februarie; "SDP" nr. 29, 5 februarie 1919.
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discursuri oficiale au continuat discuţiile şi schimbul de păreri intr-o "at
mosferă degajată;" .
ln seara aceleiaşi zile, guvernul român a dat un banchet în sala de
marmură a hotelului Bulevard in onoarea delegaţiei săseşti, la care au
participat toţi miniştrii prezenţi in Bucur�ti, mareşalul palatului. Henry
Catargi, generalii Coandă. fost prim-ministru. Popoviciu. Văitoianu. fostul
preşedinte al Camerei, G. Morţun, primarul Bucureştiului. Hălăceanu, ş.a.
Primul toast, încheiat cu o urare la adresa poporului săsesc, a fost ţinut
de Pherekyde. Din partea delegaţiei săseşti a răspuns A. Schullerus. In
continuare au mai toastat ministrul comerţului, Constantinescu, Vaida
Voevod. Şt. Ciceo-Pop, Grădişteanu, Hălăceanu, Eugen Fieltsch, R. Schul
ler. R. Brandsch şi L. Jekely. "Banchetul s-a încheiat spre miezul nopţii,
avind acelaşi caracter înălţător pe care 1-a avut sărbătorescul act al
Uniri i " .
După cum constata ,.Siebenbiirgisch-Deutsches Tageblatt". "reprezen
tanţii poporului săsesc au găsit la Bucureşti o ospitalitate unică în felul ei,
care a reliefat în modul cel mai fin importanţa extraordinar de mare ce
se acnrdă aderării poporului săsesc la noul stat".
Deşi Unirea Transi lvaniei cu România era un fapt împlinit. susţinut
şi de saşi. n-au lipsit unele încercări de-a semăna discordie între saşi şi
români. de-a sparge unitatea saşilor. Impotriva acestora, presa săsească
din Transilvania a luat o atitudine hotărîtă, cerind saşilor să nu-şi plece
urechea la propaganda reacţiunii maghiare care uza de mijloace financiare
însemnate în eforturile de-a tulbura liniştea46. Totodată, s-au respins afir
maţiile apărute in ziare maghiare, după care hotărîrea de la Mediaş ar fi
fost adoptată sub presiunea baionetelor47, de dragul unor avantaje mate
ri<ile pentru participanţii la Adunare4B. sau din oportunism politic49. Cea
mai categorică replică acestor uneltiri le-a fost dată de saşi în cadrul unor
m ari adunări populare, în care participanţii şi-au exprimat adeziunea la
hotărîrea adoptată la Mediaş. Astfel de întruniri s-au desfăşurat în ianua
rie la Sighişoara50, in februarie în satele Jidvei, Băl�aciu şi .'Şona51. în mar
tie la Sibiu. Bistriţa52, Valea Lungă53. Aceste manifestări de adeziune sint
cu · atit mai fireş ti . cu cît în perioada scurtă care s-a scurs de la Unire::!
Ttansih·aniei la România s-au luat toate măsurile necesare pentru nor
malizarea situaţiei, s-au desfiinţat Consiliile Naţionale54, puterea fiind pre
luată de organele politice unice. din care făceau parte şi saşi . creîndu-se
astfel premisele favorabile pentru dezvoltarea ţării. De asemenea. saşii
au fost primiţi în jandarmerie şi în armata română55. iar Lutz Korodi . vechi
luptător impotrh·a dualismului, a fost numit secretar de stat in ministerul
cultelor �i al învăţămîntului56.
·

·

46 ,.Sch. Ztg." nr. 15. 22 februarie 1 919.
.,SOT" nr. 1 3759, 1 8 ianuarie 1919 ; "SDP"
•e ,.Sch. Ztg." nr. 11, 8 februarie l !H9.

u

49

"Kr. Ztg." nr. 1 7 , 22 ianuarie 1919.

52

.,SDT" nr. 1 3800. 1 4 martie 1919.

54

.

nr. 14, 18 ianuarie 1919.

5 0 ,.SOT'' nr. 13769, 20 ianuarie 1'919.
5 1 ,.Med. Ztg." nr. 12, 8 februarie 1919.
53 ,.SDT" nr. 13808, 17 martie 1 919 ; ,.Med. Ztg." nr. 20, 8 martie 1919.

. SDP'' nr. 4 1 . l !J februarie 1919.
nr . 1 1, 1 4 ianuarie 1919; "SOT" nr. 1 3779, 11 febt·uat·ie 1919.
56 .. SDT" nr. 1 3807, 1 5 martie 1919; "SDP" nr. 61, 14 martie 1919; ,.Sch. Ztg."
22, 1!1 martie; .,Med. Ztg." nr. 2 1 , 15 martie 1 91 9.
55

m.

. SD P
,

"
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ATITUDINEA PHESEI SASESTI FAŢA DE UNIREA TRANSILVANIEI CU ROMANIA

Poziţia înaintată. conformă cu progresul istoric, adoptată de saş1 m
problema unirii TransilYaniei cu România. a stirnit un ecou pozitiY î n
presa română, atît î n cea transilYăneană cît ş i î n cea din R omânia veche,
articole elogioase fiind publicate în .. Gazeta Poporului "s7 . . ,Viitoru l " , .. Nea:mul Românesc"ss. "Glasul Ardealului "59, ,.Renaşterea română"60.
A stfel . Nicolae Iorga, într-un articol publicat în . , Neamul românesc "6 1 ,
s c ri a , printre altele : .. d. Schullerus şi tovarăşii săi i-au înmînat su\"era
nului pe care şi 1-au dorit. actul de la Mediaş. prin care s-a hotărît unirea
pentru totde a una cu România, care reintră astfel în toate drepturile ei
Yechi şi nepieritoare. Au adus cu ei dorinţe pe care le cunoaştem şi le
considerăm î n t ru totul îndreptăţite, căci un popor care a suferit cel mai
mult prin pf'rsecutarea limbii şi culturii sale nu \"a clinti cituşi de puţin
dreptul cuiva de-a folosi limba şi a-şi dezvolta cultura proprie". Ziarul
guvernamental . . Viitorul"62 remarca că : .. decizia saşilor esti::• o manifestare
pe pl an european , ba chiar pe plan mondial. Prin manifestarea aceasta,
saşii au dat un răspuns elocvent m aghiarilor, care fac propagandă î n străi
nătate pentru in tegritatea Ungariei şi pentru liberalismul lor". Ziarul bu
cureştean a descifrat în tr-adeYăr una din semnificaţiile Hotărîrii de la
Mediaş : de-a Ii acordat Rt•zoluţiei de la Alba Iulia sprijin moral în faţa
lumii, contrazicînd astfel flagrant afirmaţiile reacţiunii maghiare, care î n
străinătate s e erija cu de la sine putere şi î n apărătoare a intereselor să
seşti. Prin gestul lor; saşii au oferit u n argument în plus şvabilor, de-a
opta şi ei pentru unirea Banatului cu România63.
·

Incununare a secole de muncă, năzuinţe şi lupte comune a românilor
şi saşilor, Rezoluţia adoptată la Mediaş a fost, totodată, o piatră de hotar
pentru colaborarea Yiitoare, mai rodnică şi mai bogată în rezultate şi î m
pl in iri .
P n·ze n t î nd poziţia presei săseşti din Transil\·ania faţă de problema
desă\·îrşirii unificării statului naţional român, am prezentat implicit po
ziţia citi toril or cărora l i se adresa, ştiut fiind faptul că în general presa
trebuie să exprime viziunea acestora asupra evenimentelor. Afirmînd
aceasta, nu înseamnă că uităm sau neglijăm rolul presei în formarea şi edu
carea unei anume opinii cititorilor săi . Tocmai acesta a fost rolul j ucat de
presa săsească in perioada frămîntată a anilor 1 9 1 8 şi 1 9 1 9 : de a îndruma,
prir; mij loacele ei specifice. populaţia săsească pe calea progresului istoric,
al înţelegeri i năzuinţelor seculare ale românilor de a trăi într-un stat pro
pri u . independent şi democratic. Această misiune a putut fi dusă la bun
sfîr!iit din cel puţin două motiYe : unirea era o consecinţă logică şi legică
a secole de lupte neîn trerupte, fapt cunoscut şi recunoscut drept legitim
de maj oritatea saşilor, iar comunitatea dintre interesele fundamentale ale
românilor şi saşilor î i făcea pe aceştia din urmă, deopotrivă loviţi de siste
mul dualismului austro-ungar, să spere, pe bună dreptate, că va veni şi
pentru ei un Yiitor mai bun.
5 7 "SDT"

nr. 13754, 1 3 ianuarie 1 919.

58 •.SDT" nr. 1 31764, 24 ianuarie l!H9.
59 "SDP" nr. 15, 2() ianuarie 1919.
60 "Sch .

Ztg." nr. 12, 12 februarie 1919.

6 1 ,. SDT" nr. 13777, 8 februarie 1919.

62 , . SDT" nr. 13779. 11 februarie 1919 ; nr. 13780, 12 februarie; nr. 1 3800, 7 martie
l:J1!J. Vezi �i nr. 13777 din 8 februarie 1919.
63 "SDP" nr. 17, 22 ianuarie 1919.
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Presa săsească din Transilvania a �lindit . cu fidelitate desfăşurarea
evenimentelor complexe din perioada 1 9 1 8-1 919, oferind contemporanilor
învăţăminte teoretice şi practice însemnate, iar cercetării istorice un mate
rial viu, absolut necesar cunoaşterii unor fapte şi acţiuni, a spiritului şi
mentalităţii acelei epoci.
. Astfel, avintului luptei naţionale a românilor din perioada premer
gătoare Adu nării Naţionale de la Alba Iulia ii sint consacrate î n ziarele
săseşti numeroase articole, publicate cu scopul lămuririi cititorilor, al înţe
legerii j uste a aspiraţiilor legitime ale poporului român. Pe aceeaşi linie
sînt publicate o serie de interviuri cu fruntaşii vieţi i politice româneşti,
se reiau unele articole relevante din presa română.
Adunării de la Alba Iulia, al cărei mod de desfăşurare a fost prezent::tt
în toate ziarele săseş t i prin preluarea textului Chemării din , .Telegraful
român", îi sint consacrate elogioase comentarii , iar "Siebenbiirgisch Deut
sches Tageblatt", ziarul cu cea mai largă circulaţie în rîndul saşilor şi con
siderat pe drept cuvint ca organul oficial al conducerii pol i tice săseşti, a
trimis un corespondent propriu la Alba Iulia. care a publicat o amplă, veri
clică şi caldă relatare a grandiosului eveniment.
Pasul, hotărîtor pentru viitorul saşilor, prin care acel?tia şi-au i ncr�
dinţat acordul la Unirea Transilvaniei cu România - Adunarea Naţi o n :t l i
săsească de l a Mediaş - a stîrnit ample ecouri i n ziarele săseşti. prin care
s-au explicat motivele de ordin politic, naţional şi economic care au dete r
minat luarea acestei hotăriri, presa contribuind astfel la î n ţelegerea adevă
ratelor sem n i ficaţii ale acţiunii conducătorilor politici Tatodată. presa a
publicat o serie de luări de poziţie faţă de hotărîrea de la Mediaş. care î n
maj oritatea lor covîrşitoare a u fost favorabile, fiind d e fapt expresia atitu
dinii maselor săseşti, dîndu-se şi replica cuvenită unor singulare punc te
de vedere contrare.
Continuînd o mai veche tradiţie, presa săsească a propagat şi în peri
oada imt;>d iat următoare Unirii dezvoltarea raporturilor prieteneşti dintre
saşi şi români. Astfel. ea a publicat pe larg şi a subliniat primirea caldă
de care s-a bucurat delegaţia săsească la Bucureşti, cu ocazia î n mînă r ii
hotărîrii de la Mediaş guvernului central şi regelui.
Totodată, cu vădită satisfacţie, s-au consacrat numeroase articole ecou 
lui stîrnit de deci zia saşilor în presa românească. atît în Transilvania. ci t
!fi i n vechea Românie.
Prin atitudinea pozitivă adoptată de presa săsească faţă de Unire căci aceasta este coordonata caracteristică, în ciuda unor singulare gb
suri contrare - şi prin influenţa pozitivă pe care a e x ercitat o asupra nv 
selor săseşti. ea s-a înscris in fondul de aur al presei progresiste, conti
n uînd şi ridi c înd pe o treaptă superioară \'aloarea istorică progresistă a
presei săseş t i ce a precedat o.


.

-

-
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STELLUNGNAHME DER SACHSISCHEN PRESSE ZUR FRAGE
DER VEREINIGUNG SIEBENBURGENS MIT RUM.ilNIEN
(ZUSAMMENFASSUNG )

Der Verfasser beschăftigt sich mit der Stellungnahme der săchsischen
Presse zur Vereinigung. Siebenbiirgens mit Rumănien und weist eingehend
auch auf die Einstellung der săchsischen Be\'olkerung hin.
Er schluBfolgert, daB sowohl die săchsische Presse als auch die săch
sisehe Bevolkerung das Streben des ganzen rumănis·chen Volkes, innerhalb
eines nationalen Staates zu leben, al.s berechtigt anerkannt haben.
Die săehsische Presse hat vor und nach der Nationalversammlung vom
ersten Dezember 1 9 1 8 zahlreiche Artikel publiziert, in denen der Kampf
der Rumănen aus Siebenbiirgen gewiirdigt und fiir die Zusammenarbeit
der Nationalităten geworben wird.
Deshalb wird das Wirken der săchsischen Presse aus dieser Zeit
spanne als positiv bewertet.
·
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UN DOCUMENT AL LUPTEI PENTRU DEMOCRAŢIE
ŞI PROGRES A UNIVERSITARILOR BRAŞOVENI

! M I RCEA BALTESCU 1

şi EMIL POENAR U

L a cumpăna dramaticei răspîntii a istoriei, c î n d ţara noastră e r a stri
vită sub regimul dictaturii antonesciene, cu suveranitatea grav încălcată,
tirîtă într- u n război străin de interesele poporului, cînd erau eliminate şi
ultimele rămăşiţe de drepturi democratice, cînd bogăţiile ţării erau jefuite
fără cruţare. Partidul Comunist Român s-a do\·edit a fi forţa capabilă să
unească î n jurul său toate elementele democratice şi progresiste, să se
situeze în fruntea luptei poporului român pentru eliberare naţională şi
socială.
I n tr-un manifest lansat la sfîrşitul lunii i unie 1 9 4 1 de către P .C.R. se
scria că : "s-a deschis şi în România drumul larg spre realizarea unui sin
gur front unic de luptă al poporului întreg, împotriva ocupanţilor fas
cişti" 1.

Pentru atingerea dezideratelor formulate î n "platforma de luptă"
elaborată de Comitetul Central al P.C.R., de importanţă esenţială era fău
rirea frontului naţional de luptă al întregului popor împotriva dominaţiei
străine fasciste şi al regimului de dictatură militară. Elementul central,
cu rol hotărîtor în această luptă, îl reprezenta clasa muncitoare, în acest
sens partidul comunist lansînd lozinca "realizării unităţii de luptă şi a
frontului unic al clasei muncitoare ca bază a frontului naţional unic îm
potriva fascismului cotropitor şi pentru eliberarea naţională a poporului
român" 2• Totodată, documentele Partidului Comunist au subliniat că "for
marea frontului patriotic român fără ţărănimea română, aliată clasei mun
citoare, este numai pălăvrăgeală" 3.
Inregistrarea pr i m el o r succese î n

gruparea

unor forţe politice

pro

gresiste în j urul programului politic de făurire a unui larg front politic
de luptă antifascistă, demascarea politicii "pasiviste" a fruntaşilor parti
delor burgheze, evidenţierea tot m ai limpede a j usteţei liniei preconizate
de Partidul Comunist Român, cît şi iminenţa dezastrului spre care dicta
tarii fascişti împingeau ţara, a făcut ca tot mai mulţi i n telectuali de seamă
să se inroleze în această luptă.
Pentru atitudinea lor impotriva dictaturii militaro-fasciste mai multe
cadre didactice ale Universităţii Babeş (refugiate la Sibiu) au fost j ude1 Documente din istoria P.C.R., ed. a II a. Bucureşti, 1 953, p. 345-346.

2 I bidem, p. 346.
3

Ibidem, Rezoluţia C.C. a l P.C.R. din ianuariP 1942:
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eate şi condamnate în octombrie 1 94:!, sub acuzaţia de .,atitudine comu
nistă şi antifascistă" 4.
Este arestat şi ucis studentul Facultăţii de litere din Bucureşti lustin
Georgescu, iar cu prilejul campaniilo1· de sprijin ale luptătorilor antifas
cişti aflaţi sub anchetă, sint puşi sub urmărire o serie de studenţi ai Fa
cultăţii de medicină din Bucureşti, autori ai unui manifest antifascist,
simpatizanţi ai Partidului Comunist.
La Braşov, Curtea marţială condamnă la 25 de ani muncă silnică pe
I. Schmidt, pentru propagandă comunistă în rîndul elevilor de la Liceul
"Andrei
SemniflCind maturizar·ea stării de şpirit antifasciste se înmulţesc şi
formele de protest colecti v ale intelectualilor universitari. I n acest sens
este mai inti i de · amintit Memoriul universitarilor din aprilie 1 944, con
ceptul iniţial ca o î nce rcare de a pune în faţa unui insemnat for (Senatul
Universităţii Bucureşti) necesitatea dezbaterii situaţiei internaţionale grele
în care se afla România şi găsirii căilor "constituţionale" qe ieşire din
impas, dar care, în urma interzicerii dezbaterii de către autorităţi, a luat
forma unui memoriu. de protest adresat dictatorului ţării, depăşind scopul
iniţial atit pl'in conţinutul său, cit şi prin prestigiul semnatarilor, oameni
de cultură şi ştiinţă de mare valoare din Bucureşti, Iaşi şi Cluj (respec
tiv Sibiu).
La 4 august 1 944, membrii grupului de i niţiativă ai memoriului amin
tit - D. Danielopol, Miron Nicolescu, N. Bălcescu, Gr. T. Popa şi alţii adresează dictatorului Antonescu un alt memoriu, prin care cer cu hotă
rîre ieşirea României din război. I n această perioadă relaţiile lui Antonescu
cu personalităţile vieţii universitare erau şi mai adinc inrăutăţite, dovadă
faptul că acesta ordonă arestarea delegatului centrului universitar Bucu
reşti, atunci cînd acesta s-a deplasat la Sibiu.
I n luna martie a ace luiaşi an, .,Un grup de studenţi patrioţi" au răs

Şa,§u,�&".

·

pîndit în incinta :Politehnicii cln Bucureşti un violent manifest antifascist,
care se încheie cu cuvintele : "Umbrele morţilor noştri şi conştiinţa unei
istorii milenare ne interzic să privim cu braţele încrucişate prăbuşirea
totală a ţării. Tineret studenţesc, Frontul patriotic ne cheamă la acţiune
impotriva cotropitorilor hitlerişti" 6 .
Cadrele didactice din învăţămîntul mediu, la iniţiativa profesorului
comunist P. Constantinescu-laşi, redactează ele asemenea un memoriu
adresat mareşalului Antonescu, prin care se solicită ieşirea României din
război .
Clarificările d e poziţii în cadrul i ntelectualităţii democratice, înţele
gerea tot mai profundă a poziţiei Partidului Comunist Român, care încă
prin Platforma-program din 6 septembrie 1 94 1 se declara : "gata să cola
boreze cu toate partidele, grupările, persoanele politice şi cu toţi patrioţii
români pentru realizarea oricărei revendicări din platformă . . . ", au dus
la tot mai energice acţiuni ale intelectualilor, acţiuni printre care trebuie
amintită, şi nu în ultimul rînd, aceea a universitarilor braşoveni.
Aici, la Braşov, grupul de iniţiativă în frunte cu rectorul Academiei
C merciale a procedat la redactarea şi difuzarea, manifestului intitulat
4

5

6

l\ rhiva C.C. al P.C.R.,

Fond : 1, Dos. 1 19/ 1 943.
Arhiva C.C. al P.C.R., Fond : 48, Mapa 105/1944.
Arhiva C.C. al P.C.R., Fon d : 48, Mapa 78/1 944.
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"Froect de enunţări principale şi programatice" în consideraţiile introduc
tive fiind scris de către autori : "Considerăm împrejurările actuale de o
excepţională însemnătate cărora nu le pot face faţă decît înţelepciunea şi
energia constructivă înmănuncheate ale celor mai buni fii ai neamului
n o stru."7.

II. Documentele culese de regretatul profe�or M. Băltescu, in bună
parte inedite (printre care şi relatările principalilor semnatari ai mani
festului), ne permit o examinare mai ,.apropiată" a condiţiilor in care a
fost întocmit manifestul, cît şi a activităţii desfăşurate de iniţiatorii şi
răspinditorii lui.
Rectorul Academiei comerciale Victor Jinga este cel care fondează
la C luj revista Ţara de mîine 8 , apărută în perioada anilor 1 9 3 1 - 1 938.
Din redacţia şi grupul de colaboratori ai revistei mai făceau parte pro
fesorul comunist braşovean Ilie Cristea, universitarii Bucur Schiopul,
Roman E. Moldovan, Eduard Mezincescu, Coriolan Drăgulescu, Ioan
Oancea-Ursu, Morcea Bîji, Aurel Pampu, Valeriu Novac, Camil Suciu,
Victor Iancu, Augustin Tătaru, Ion T. Tarţa, Gheorghe Dragoş, precum
şi juriştii publicişti Victor Gionea şi Alexandru Herlea 9. In paginile re
vistei găsim deseori semnăturile cărturarilor de prestigiu Nicolae Iorga,
Virgil Madgearu, Ilie Murgulescu, Tudor Vianu, Ştefan Pascu, Ioan Lupaş,
Liviu Rusu, Vasile Netea, Octavian Sireaga, Dumitru Tudoran, dr. Petre
Rîmneanţu, dr. Victor Soldea, a scriitorilor Mihai Beniuc, Radu Stanca,
Victor Eftimiu, Miron Radu Paraschivescu, Emil Giurgiucă, Al. Philippide,
Ştefan Bezdechi, Ioan Vinea, Dumitru Isac, a tipografului şi publicistului
braşovean Mihail Surdu, a criticilor muzicali Marius Ralian şi Gheorghe
Zbircea şi a multor altor prestigioase nume.
Importantă a fost şi atitudinea membrilor grupării in faţa proceselor
intentate comuniştilor. Astfel, Jinga s-a prezentat în faţa Consiliului de
Război din Cluj ca apărător a lui Tudor Bugnaru, alături de Grigore
Iunian, Petru Groza, Radu Olteanu, Ion Gheorghe Maurer, Victor Mol7 Proect de enunţări principiale şi programatice, Introducere.
8 ln perioada anilor 1939�1940 revista apare săptămînal sub titlul "Ţara
Nouă", avind ca fondator şi director pe acelaşi Victor Jinga şi acel.a.şi cerc de

redactori şi colaboratori.
Datorită practicii redactorilor şi colaboratorilor de a se intruni la sediul
redacţiei (care era şi domiciliul fondatorului revistei, Cluj, strada Bisericii ortodoxe
nr. 5) spre a d iscuta orientarea revistei - cum au fost intrunirile cu caracter gpn,�
ral din Z de c . 1 939 şi 26 mai 1940
se vorbeşte pe drept cuvint despre "Gruparea
Ţara de miine". Orientarea ei ideologică, înriurirea şi programul altor rev i s te cu
atitudini antifasciste şi de mo crati ce cum a fost "Democraţia ro mână ", apărută la
Carei sub direcţia lui G. Văleanu. suspendată, .,Tribuna c ooperaţiei , scoasă la
Cluj intre an i i 1 930-1"934 de către Victor Jinga, "Solia". editată la O răş ti e !ntre
a n i i 1 9135-1 938 de către Alexandru Herlea, sau . Gazeta Ciucului " , editată de Teod Jr
Alhanasiu şi altele.
9 Direct legate de ideologia progresu l u i social şi economic promovate de gru
Jk'U"e si n t o serie' de cărţi şi brQ11 u ri publicate de membrii ei. Pri ntre acestea amin
tim luc rări le lui Victor Jinga : România în faţa prefaceriZor, Cluj, 1933; Studenţimea
şi cooperaţia, Cluj , 1 9 33 ; Prefaceri şi orientări ale burgheziei române, Cluj, 1938 ;
broşura lui Coriolan Drăgulescu : Pacea este în pericol, Cluj, 1936 ; cartea l u i Auil"el
Pampu: Introducerea în pedagogia marxistă, Bucureşti, 1 932 ; cartea lui Mihai Ma
riana, Maramu reşul - necesităţi şi remedii, Cluj , 1 !!139 ; broşura lui Artur Anderco :
Poporul vrea pace, Sighet, 1936 ; lucrările lui Alexandru Herlea : Studiul cooperaţiei,
Cluj, 1930; Consecinţele reformei agrare, Oră ştie , 1 936 ; Minele de aur din Munţii
Apuseni şi drepturile statului asupra lor, O răştie 1937 etc.
-
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doYan, AUI·el Huteanu şi alţii 10. Vasile Gionea a compărut ca apărător in
numeroase procese intentate comuniştilor în faţa Tribunalului mi litar dia
Braşov, împreună cu Radu O lteanu, I. Gheorghe M?urer, Bujor Teculescu
şi alţii, fiind apărătorul principal şi în procesul intentat avocatului Radu
Olteanu pentru răspîndirea de manifeste comuniste.
Victor Jinga a semnat memoriul Comitetului de apărare în spr·ijinul
lui P. Constantinescu-Iaşi şi Tudor Bugnaru, cît şi protestul împotriva
arderii cărţilor lui Mihail Sadoveanu 11. In luna decembrie 1 935 - de
pildă - Victor Jinga a luat parte la o mare întrunire studenţească, unde
au vorbit impotriva rătăcirilor de dreapta : Bucur Şchiopu . Simion Pop,
Ştefan Cleja şi doi studenţi. In cuvîntarea sa, Victor Jinga a spus p rintre
altele : "Trebuie să se ia atitudine impotriva orientării spre dreapta. Stu
denţimea trebuie să se alăture acelor m·ganisme politice care luptă pentrn
apărarea şi men ţinerea democraţiei" 12. Opinia publică îl considera pe
V. Jinga "un adversar hotărît al fascismului şi hitlerismului" 13 . Atitudi
nea sa o confirmă şi P. Constantinescu-laşi în articolul : "Profesorii şi
mişcarea antifascistă din România" 14.
In septembrie 1 940, membrii grupării părăsind Clujul, revista "Ţara
nouă" îşi încetează apariţia. O parte dintre ei, dascăli la Academia comer
cială, s-au aşezat în refugiu la Braşov. Aici s-au întîlnit cu mai vechi
colaboratori ai revistei. printre care Vasi l e Gionea, organizatorul "Cena
clului scrii torilor din Ţara Bîr s e i " , care va milita pe n tru o orientare pro
gresistă in creaţia literară. împreună cu mai tinerii Ion Lupu, Vasile Spi
'
ridonică, Mihai Spiridonică. Petre Homoceanu, Mari a n a Moşoiu, Constan
tin Cîmpianu. Henrieta Cocea şi alţii.
Fiind la Braşov, ei au continuat contactele de informare şi colabo
rare cu Petru Groza şi Mihai Ralea, din partea cărora cu fiecare prilej
primeau sfaturi şi îndemnuri . Astfel, de pildă, în cuprinsul scrisorii tri
misă din Deva în 22 aprilie 1 943 de către Dr. Petru Groza lui Alexandru
Herlea; prin care îi mulţumeşte pentru intenfenţiile făcu te în cazul
ceferistului comunist I. Pantea, îi scrie în continuare : "Gîndirea genera
ţiei noastre, pusă şi ea în ritmul trasat al "marşurilor", cu nesfîrşite
coloane şi lozinci melodizate îşi desface încetişor aripi le spre o ri z on t uri
neîngrădite. dpscătuşînd spiritul de sub apăsarea acestor realităţi t r a gice .
Ici-colo, deocamdată, dar cum aceste realităţi sînt supuse şi ele legii veş
nicei mişcări, în forma lor nouă, pl'in aceeaşi lege a contradicţiilor ine
rente, vor încuraja mîine, ceea ce îngrădesc astăzi. Vom \·edea astfel spo
rindu-se aceste porniri, prevestind aşezarea gîndirii pe linia destinului
omenesc şi al neamului propriu, afişînd idealurile măreţe ale dragostei
Membrii grupării au ţinut numeroase conferinte, în divl'rse oraşe d i n ţarii .
intre care amintim conferinţele lui Victor Jinga d espre clasele soc ialt' d i n Rom â n i a
lli necesitatea orientării progresiste a tinerei generaţii, cu Plogierea p ri n c i p i ul u i
cooperatist.
10

" A devărul," nr. 1 5906, 23 noiembrie 1935, p. 6.

n·

"Adevărul ". nr. 1 5905, 22 n oi e m br i e 1935.

1 1 " Dimineaţa", 1 aprilie, 1937, p . 3.
12 " Patria", nr. 287, 15 decembrie, 1935, p . 3.

14

Studii şi articole de istorie, vol. VIII, Bucureşti, 1 966, p . 1 2 ; vezi ş i : .Rev ista
învăţămîntul ui s uperior " , nr. 1, 1968, p . 24; Simion Pop, Marxismul în Ro ânia. in
"Revista învăţămîntului su perior" , nr. 5 , 1968, p . 96 ; Presa românească împotriL·u
ideologi<'i fascist<', în "Lupta de clasă", nr. 6, 1968.
·
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de oameni şi de progres, în locul lozincilor "uniformizate" cu care au
"marşuluit'· pe drumul urei şi ignoranţei" 1 5.
Contactele cu Dr. Petru Groza şi Mihai Ralea s-au înteţit în perioada
în care gruparea a luat hotărîrea -- la începutul anului 1 !H4
de a trece
la acţiune, în sensul elaborării şi difuzării unui manifest. Este de amintit
că şi ţa data de 28 mai 1 9:3 9, gruparea "Ţara de mîine' a mai publicat u n
apel în cuprinsul căruia pleda pentru reunirea forţelor naţiunii î n scopul
sah·gardării graniţelor ş i asigurării prosperităţii statului.
De această d ată, se hotărîse redactarea unui manifest care să creio
neze şi . coordonatele orientării viitoare a societăţii româneşti a cărei ne
cesitate de radicală transformare o precon izau autorii. Elaborarea docu
mentului a început la iniţiativa lui Victor Jinga, cu participarea lui Vasile
Gionea, Alexandru Herlea, Gheorghe Voişianu, Augustin Tătaru şi Ion
Tarţa.
·
Locul întrunirii celor ce lucrau la redactarea manifestului se schimba
de fiecare dată, pentru a nu atrage atenţia organelor Siguranţei. Astfel,
aceste întruniri aveau loc la Institutul de cercetări economice şi sociale,
condus de Victor Jinga, rector al Academiei comerciale, la Seminarul
de drept civil, condus de Alexandru Redea, profesor de drept civil la
Academia comercială, acasă la Vasile Gionea (pe fosta stradă A verescu),
care preda un curs la politică şi legislaţie socială la Institutul de studii
economice sau în comuna Satu-Lung, acasă la părinţii lui Victor Jinga.
In această perioadă au avut loc consultări ale redactorilor manifestului
cu Dr. Petru Groza şi Mihai Ralea în saloanele · hotelului "Coroana" şi
la locuinţa lui Victor Jinga, consultări la care au participat uneori şi
Tudor Vi anu, Ion Clopoţel. Titus Cristureanu şi G. Tomoş o i u .
Pentru a nu putea f i descoperiţi la o eventuală percheziţie, materialul
redactat era ţinut ascuns.
--

In luna iunie 1 944, după definitivarea textului, manifestul purtînd
titlul : "Proect de enunţuri pri n cipale şi programatice" a fost şapirografiat
în cîteva sute de exemplare la un aparat al Academiei comerciale, fără
semnături, şi răspîndit clandestin la persoanele cunoscute din ţară, cu
rugămintea de a difuza principiile cuprinsp în el.
Manifestul s-a bucurat de o deosebit de bună primire, întărind încre
derea autorilor în dorinţa largă a intelectualilor democraţi de a contribui
la schimbarea orientării economice, sociale şi politice din ţara noastră.
Mulţi dintre destinatari au semnat manifestul cu numele lor, dovedin
du-şi astfel adezi unea la cuprinsul său (şi riscurile ce le implica difuza
rea lui).
I n faţa acestei situaţii s-a procedat la tipărirea manifestului într-un
număr sporit de exemplare, riscul acestei tipăriri clandestine luîndu-şi-1
asupra lui proprietarul tipografiei braşoYene G î rneţiu. De această dat:'i
manifestul a fost semnat atît de către redactorii lui, C'it şi de către cei
care au aderat ulterior. In ordinea prezentată de manifest. aceşti semna
tari, sub precizarea : "Comitetul de studii şi redactare al grupării revistei
"Ţara de mîine", sînt următorii : "Dr. Vasile Gionea, avocat Braşov; Dr.
Cornel Pop, avocat Sighişoara; Dr. Alexandru Herlea. aYocat Braşov;
Dr. Victor Jinga, profesor universitar Braşov-Cluj ; Dr. Augustin Tătaru,
1 5 Scrisoarea lui Dr. Petru Groza adresată lui Alexandru Herlca, Deva, 2 2 apri
lie, 1943.
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conferenţiar universitar Braşov-Cluj ; Dr. Ionel Palade, avocat Timişoara;
Dr. Ioan Tarţa, conferenţiar universitar Braşov-Cluj ; Gheorghe Voişanu,
avocat Orăştie-Hunedoara; Dr. Gheorghe Fodoreanu, avocat Zalău-Sălaj ;
Dr. Emil Pascu, avocat Blaj ; Dr. Laurian Someşan, profesor universitar
Braşov-Cluj ; Gheorghe Vrinceanu, avocat Braşov; Ioan Tocitu, asistent
universitar Braşov-Cluj . (Iacob Oncu, avocat, Baia de Criş, a fost omis
dintr-o eroare de tipar) 1 6 .

Conţinutul progresist şi viziunea socializantă asupra societăţii româ
neşti viitoare pe care ne-o înfăţişează manifestul ar putea să ne sur
prindă. dacă nu am avea in vedere concepţiile sociale şi politice mai vechi
ale iniţiatorilor şi redactorilor lui.
I I I . Dacă examinăm lucrările mai vechi ale principalului animator

al grupării .,Ţara tie miine", Victor Jinga, putem citi încă in broşura Stu

denţimea şi cooperaţia fraza : .. . . stăruind in încercările noastre coopera
tiste vom transforma o lume de exploatare, de duşmănii, intr-o lume de
dreptate. de frăţietate şi de civilizaţie obştească"17. In conferinţa ţinută
la Cluj în 4 martie 1 933, făcînd o aspră critică orînduirii capitaliste, la
un moment dat spunea : .,Astăzi trăim intr-o fază de declin a capitalis
mulc;. i . In producţie este anarhie, distribuţia este neechitabilă, unii arun
cind produse şi alţii ne avind ce minca. Comerţul individualist este pri
mitiv şi anahronic" 18. Aprecieri asemănătoare găsim şi in lucrarea Viaţa
economică a României în timpul guvernării liberale: .,Industria, cu toate
cartelul'ile ei banditeşti de exploatare a populaţiei acestei ţări, a fost in
marea grijă a unui guvern · ai cărui membri au fost in preponderenţă
recrutaţi din consiliile de administraţie a marilor intreprinderi" 19. Intr-o
altă lucrare rosteşte un aspru rechizitoriu societăţii capitaliste, din care
cităm : "Scopul fundamental al economiei capitaliste fiind căutarea cîşti
gului, ea a stat departe de marile intreprinderi de interes general, care
nu oferă capitalismului decit o răsplată redusă sau îndepărtată. Capitalis
mul a dus la exploatarea muncitorimii, a ţărănimii şi funcţionariatului
şi la proletarizarea mieei burghezii. Marii capitalişti au contribuit, in mod
activ, la decăderea morală şi la scăderea increderii in democraţie şi liber
tate" 20• Uneori, acuzînd societatea, tonul său devine patetic, ca in arti
colul Cei fără sărbători: .,Un bătrîn in mizerie, o femeie spre care un
cird de copii înalţă rugător miinile pentru a primi hrană şi căldură, copii
cu figuri schimonosite de suferinţă, goi şi flămînzi, sint stări de fiecare
zi şi de fiecare loc ale mincinoasei şi falsei noastre civilizaţii" 21.
Pledînd pentru democratizarea societăţii româneşti şi pentru transfor
marea ei pe baze "cooperatiste", la un moment dat scrie : .,Muncitorimea
industrială sporeşte mereu şi misiunea ei rezultă din funcţiunile impor
tante pe care le îndeplineşte şi de conştiinţa luptătoare pe care o va mani
festa. Insemn ătatea muncito ri m ii şi a ţărănimii şi influenţa lor stau mai
ales in numărul lor. Reprezentarea unui număr şi transformarea lor în
valori mari şi durabile se fac prin organizare, care este principiul vital

1 6 Relatările lui Alexandru Herlea.
1 7 Victor Jinga, Studenţimea şi cooperaţia , Cluj, 1 935, p. 15.
18 J dem, România în faţa prefacerilor, Clu j, 1 935, p. 9.
1 9 Idem, Viaţa economică a României in timpul guvernării liberale (1 932-1937),

Cluj, 1937.
20 Idem, Problemele fundamentale ale Transilvaniei, Cluj, 1937, vol. II, p. 564.
2 1 Jdem, Cei fărll sărbători, in ,.Ţara nouă", nr. 32, 25 decembri e 1939, p. 1 .
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al acestor pături sociale. Iar o acţiune coordonatoare va apropia interesele,
năzuinţele şi lupta muncitorilor şi a ţăranilor� 22.
Multe idei progre5iste (deşi nu atit de limpezi contura1.e) găsim şi in
lucrările lui Alexandru Herlea şi Vasile Gionea. Astfel în lucrarea Pro
prietatea agrară şi dezvoltarea regimului juridic agrar, pledînd pentru
un proces de "largă socializare a proprietăţii funciare şi o proprietate
individuală cu o accentuată destinaţie socială"23. A lexandru Herlea scrie
]a un moment dat că : "Sub presiunea dezvoltării noii vieţi sociale ideea
proprietăţii sacre şi invi olabile este părăsită. Oamenii ajung la concluzia
că ea trebuie să fie pusă in serviciul societăţii şi a progresului" 24• Intr-o
serie de articole publicate în ziarul "Solia", Herlea susţine teza ca : "Drep,
tul statului de-a expropia marea proprietate individuală este acelaşi ca
şi la expropierea marei propl"ietăţi agricole făcută prin reforma agrară
din 1 9 1 8, căci el se bazează pe dreptatea socială care trebuie înfăptuită" 25•
Uneori şi tonul său devine patetic, ca în motto-u l : "Decît robi înjugaţi ai
feudalismului agricol sau al capitalismului industrial şi bancar, mai bine
morţi in tranşeele cele mai necruţătoare lupte sociale pentru eliberarea
sărăcimii, pentru înălţarea naţiunii şi înflorirea patriei •' 26.

Lucrările lui Vasile Gionea (un deosebit de apreciat specialist î n
Drept civi l), deşi sînt circumscrise ariei preocupărilor sale de specialitate,
cuprind dese critici aspre la adresa legislaţiei şi justiţiei burgheze şi ape
luri la schimbarea st<lri lor de lucruri. Astfel, de pildă, in cartea Răspun
derea civila a liberului profesionist, putem citi critici la adresa legislaţiei
burgheze ca : "Dreptul de azi, după o lungă evoluţie in decursul căruia
se descătu�ase aproape de toate elementele de ordin formal care îl carac
terizau în antichitate, se întoarce, din păcate, la vechi ul formalism. In
vremurile de criză politică, cînd într-un stat se instaurează un regim
autoritar, legile sînt caracterizate prin formalism şi rigiditate. Legea de
vine pentru cetăţean, în atari condiţiuni, deseori o povară. Desigur, astfel
de legi sint făcute cu intenţia de a asigura cit mai eficace ordinea şi insti
tuţi ile statului, dar inegalitatea de tratament este uneori prea gravă . . . " /l.
In cursul ţinut la catedra Academiei comerciale, referindu-se la regimul
juridic al muncii, la un moment dat spunea : "Nici o preocupare pentru
condiţiile în care lucrează muncitorul, pentru durata muncii lui, pentru
�ănătatea şi integritatea lui corporală, pentru odihna, pentru nevoile l ui
materiale şi sufleteşti . Patronul neînfrînat in egoismul lui prin nici o
măsură legală îşi urma neturburat interesele, fiindu-i indiferent că le
realiza cu preţul sănătăţii şi vieţii, ori in schimbul mizeriei crîncene a
sute de mii de oameni" 2e. De asemenea, în lucrarea Protecţia legală a
m inorilor în cimpul muncii, scri a : "Cind susţinem reducerea duratei zilei
de lucru pentru minori, ne gindim că nimeni nu trebuie limitat doar in
22

agrar,

23

ldem, Dincolo de burghezie şi capitalism, Braş ov , 1 944, p. 57-58.
Proprietatea agrară şi dezvoltarea regimului jurid.ic

Alexandru Herlea ,
Braş ov , 1 944, p. 1 9.

24 Ibidem, p. 16.

2s

"Solia" , n r . 16,

27

Vasile

26 J biclem.

p. 1 2.

28 I dem,
p. 1 20-1 2 1 .

3 mai,

1006.

p. 1 .

G i onea, Răspunderea cit•ilă a liberului profesionist, Braşov,

Politică şi legislaţie

socială,

Academia

comPrcială
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at'ti \'itatea pe ca1·e o desfăşoară pentru cîştigarea existenţei, ci are nevoie
şi de odihnă necesară din punct de vedere biologic, dar şi de timp liber
să-şi completeze educaţia spirituală şi intelectuală. Prelungi rea şi adinci
rea î1wăţămintului in vederea exercitării profesiunii nu trebuie să pre
supur.ă de loc îngreunarea lui în mod absurd, inutil. Sau nu va trebui
să se piardă din vedere necesitatea că fiecare trebuie să iasă din şcoală
perfect pregătit. Viaţa profesională nu va trebui să mai fie un nou prilej de
experienţe care se răsfrîng in mod dăunător asupra celor din jur. Ea va
trebui să fie mijlocul de valorificare în interesul propriu şi al colecti vi
tăţii, al tuturor cunoştinţelor achiziţionate de profesionist'· 29. "Colectivi-
tatea are nevoie deopotrivă de toţi oamenii productivi. Ierarhizarea lm·
trebuie făcută înăuntrul aceloraşi categorii profesionale. Cine ar putea
oare susţine cu tell).ei că un profesor e mai util pentru societate decit un
mecanic, sau un tîmplar, ori un artist ? Fiecare contribuie prin munc.l
lui la satisfacerea unor nevoi sociale" 30_
,\titudini asemănătoare găsim şi în lucrările conf. dr. Augustin Tătaru.
IV. Proectul de enunţări principale şi p rogramatice pleacă de la
aprecierea că după război nu va mai fi posibilă menţinerea regimului în
tiparele antebelice şi preconizează formarea unui regim burgheza-demo
cratic, cu nuanţe socializante 31_
In consideraţiile introductive ale manifestului se scrie că : "România
va trebui să se adapteze noilor concepţii generale politice, sociale şi eco
nomice care vor ieşi biruitoare din acest război, precum şi sistemului de
viaţă şi colaborare internaţională pe care noua fază a raporturilor dintre
State şi popoare îl va impune". ,.Să nu aşteptăm însă totul de la eveni
mente. Să ne bizuim mai mult pe iniţiativele !ii sforţările noastre. Nici o
prejudecată sau inerţie nu trebuie să împiedice realizarea unei reforme,
oricît de îndrăzneaţă, cînd este utilă colectivităţii . Se impune reformarea
r(l(/icală, prin intervenţia categorică a legii, a realităţilor morale, sociale
şi economice existente, curmîndu-se mersul lent şi ' intirzietor al evoluţiei
rutinare'· 32.
Primul capitol al manifestului, intitulat Pentru om, libertate şi pro 
gres, începe cu fraza : "Subliniind valoarea excepţională şi universală a
omului, centrul preocupărilor noastre se referă la om şi idealurile lui de
viaţă; considerăm de fundamentală însemnătate rid icarea lui biologică,
mo rolă, intelectuală şi materială" 33, urmată de cîte\·a "enunţări" de ase
menea de principiu general :
"Li bertnteu pentru toate manifestările spiritului uman disciplinată
numai de Constituţie şi legi votate de Adunarea deliberativă o conside
răm absolut indispensabilă propăşirii omului, naţiunii şi Statului român" .
. ,Sîntem împotriva libertăţii de a exploata munca şi a îmbogăţirii în
paguba altora" .
.,Ataşaţi substanţial ideii de progres, noi nu credem totuşi că prin
realizarea ei numai pe plan material şi tehnic se înfăptuieşte scopul su29

30

Iclem, Protectia legală a mi norului irl cimpul muncii,

I bidem , p. 63.

Braşov, 1944.

31 T1·aian Urdea. , l cţi u n i ale Partidului Comunist Român pentru făurirea F'ron
t u l ui patriotic ant ifascist, î n Studii, Tom. 24, m·. 3, 1971, p. 558.
32 Proect de enunţuri pl"incipiale şi programatice, p. 1 .
3 3 I bidem.
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prem al vieţii umane. E cu neputinţă să se ridice omul şi naţiunea numai
prin mijloace exterioare".
, "Societatea umană nu poate fi schi mbată numai prin legi sau noi
elaborate doctrinare ci, mai ales, prin aceea ce naşte in suflete ca atribute
de . ordin moral, sentimentul de demnitate şi solidaritate socială şi in mă
�ura în care se transformă organic de om. O idee devine forţă transforma
to�ne numai cînd se generalizează, fiind acceptată de cît mai mulţi" 34.
Următorul capitol, intitulat ,,In dividualismul unw·hic şi a buziv'• con
ţine o aspră critică de principiu adresată orinduirii capitaliste, inegalită
ţil or sale, individualismului pe care il promovează.
După aprecierea caracterului revoluţionar al reformelor democratice
în făptuite de burghezie in secolul al XVII-lea, care au contribuit la dez
voltarea civilizaţiei şi culturii popoarelor, autorii manifestului demon
�trează modul în care burghezia a trădat aceste principii, pentru a trece
apoi la înfierarea situaţiei creată în preajma celui de al doilea război
mondial.
"Dela administrarea fără scrupule a egoisme lor indi viduale s-a trecut
la a_fişoreu .fără măsură u egoismel o r n uţimw l e .� i ele rasă, pervertindu-se
inţ.elesul noţiuni lor şi realităţilor. Impotriva ierarhiei indi vidualiste s-a
produs o reacţiune în numele ideii de ordine şi al intereselor. O idee de
ordine însă, oricît ar antrena indivizii şi Statele într-o colaborare şi comu
nitate extel'ioară, va trebui să se cul tive n econten i t l ibertatea şi persona
litatea i nt e r i oară , pentruca individul, cît şi naţiunile să-şi poată dez\· olta
complet însuşirile lor specifice''.
"Noi recunoaştem că liberalismul anarhizant a fost şi este o piedică
h calea unei concepţiuni unitare şi organice a vieţii umane din cauza
bdzei sale indi \'idualiste'" care reduce, în mod practic, activitatea socie1 �1 1 i i la o adunare ari tmdică a egoismelor personale. Interesul individual
pn-dominant, e fortul minim pentru sati sfacţiuni maxime. libera concurenţă,
1 � 11ea cererei şi a ofertei p o t r i v i t căreia un obiect devenit rar şi deci scum�
po;Jte fi cumpărat nurr.ai de oameni boga1,i, neinte rvenţionbmul de Stat,
anarhia producţiei dirij ată numai de dorinţa de cîştig iar nu de datoria
de a satisface necesităţi, au transformat comunităţile omeneşti în arene
de intrecere, cu porniri în condiţiuni neega\e, cu încălcăd de drepturi
fireşti şi legitime, cu supremaţii rezultate din îndrăzneli sfidătoare şi
cinice" .
. .Intr-o asemenea atmosferă cultura şi ci vilizaţia nu erau şi nu pot fi
un bun genera l, regula creînd-o privilegiul şi abuzul, excepţia alcătuind-o
puţinul bine ce se mai putea îndeplini pe seama celor mulţi " .
· "0 luptă dată î n asemenea condiţii a slăbit l egitimitatea proprietăţii
'individuale împuţinîndu-i şi însuşirile ce i s-au atribuit".
Capitolul se încheie cu o consideraţie de asemenea de ordin general,
· cu privire la calitatea etică a omului şi influenţa mediului social asupra
substanţei lui morale : "Omul, în general, nu este nici totdeauna bun şi
nici totdeauna rău . El face binele sau răul după împrej mări. Principi ul
luptei care este la temelia individualismului îl împinge, continuu, să ne
dreptăţească sau chiar să jefuiască pe semenul său. Principiul solidarităţii
îl îndeamnă la colaborare"3s.
34 Ibidem.
35 I bidem.
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In următorul capitol, purtind titlul ,.Dreptul naţiunilor, colaborare şi
federalizare a statelor", după o definiţie (săracă şi unilaterală) a naţiunii
(Naţiunea nu e..;te atit o operă a naturii cit mai ales a istoriei, ea este
o comunitate morală susţinută de idealuri comune şi de sentimentul des
tinului comun ".). autorii manifestului proclamă principiul că "Păstrarea
fiinţei Statului român independent în hotarele spaţiului nostru etnic şi
organizarea colaborării lui cordiale şi durabile cu celelalte State ale lumi i
este o deosebit de importantă problemă pe care nu o putem ne'iocot i ' · ,
expunind concepţia că : "Dreptul fiecărui popor trebuind s ă aibă ca limi te''!.
dreptul celorlalte şi fiecare naţiune fiin d un izvor de puteri creatoare de
cultură generală, supremaţia asupra unor State asupra altora şi coalizarca
agresivă de interese le considerăm abuzur i şi cauze importante ale c u • f l i c
telor d i n tre popoare-"36.
"Gn capitol mai amplu poartă titlul "Şcoala nouă. biserica. tinere t u l ,
ştiinţele, a rta ş i literatura", fiind demne d e remarcat principiile referi:.
toare la reformarea şcolii româneşti (vechi) care " . . . pregăteşte mulţi i n
divizi gata de a se intoarce împotriva societăţii care i-a produ-.; <.:au să
rămînă indiferenţi faţă de ea". Măsurile preconizate de autorii mo.ni f(! , 
tului sînt precedate d e un elogiu adus rolului şcolii în societate :
"Secretul viitorului stind ascuns in şcoli şi în educaţia nouă, i n
caractere ş i în dragostea d e muncă, trebuie înlesnit accesul spre cti l t H '"rr
sufletelor şi a minţii tuturor copiilor oricărei categorii profesionaL� a ! "
aparţine părinţii lor. Pentru identificarea însuşirilor copiilor, vor l u c ra
statornic la sate şi la oraşe, institute şi comisiuni de specialişti. Intra1 -�a
şi trece1·ea prin şcoli să nu se facă la întîmplare, astăzi preponderînd fiii
oamenilor înstăriţi, clasa intelectuală trebuind s ă fie formată din eleme'�
tele cele mai dotate, desprinse din toate categoriile sociale'·.
Sintem pentru învăţămîntul primar, secundar şi universitar GR:\
TUIT obligatoriu pentru cel primar şi cursul inferior profesional, adar�tat
pentru un ciclu de cunoştinţe complete. Să se facă. o selecţie se\'eră de
aptitudini şi să se organizeze deplin şi avantajos cămine şi cantine în
care accesul celor săraci şi dotaţi să fie liber".
"Intocmirea, pe baza concursului de autori, editarea şi distribuire 1
gratuită a cărţilor din îm·ăţămîntul primar şi secundar vor forma obiectd
unui monopol de St a t organizat şi conduse de Ministerul Culturii şi
Educaţi unii·'.
"Invăţămîntul va fi reformat - in programe, în gruparea şi co:1 ţi
nutul disciplinelor, ore de muncă etc. - cu luarea în considerare a s i :> t0melor de educaţie şi instrucţie cele mai avansate, a progresului cultttl'ii,
a ideilor şi spiritului nou social-politic".
După ce se propune reexaminarea sub aspectul capacităţii profe�.;io
nale a tuturor dascălilor de la toate nivelele învăţămîntului cît şi îr.fiin
ţarea unor combii care să examineze sub aspectul integrităţii etice pe
toţi funcţionarii de Stat şi al poliţiei, se proclamă principiul libe rtăt;ii
religioase şi acela al obligatiYităţii colaborării preoţilor la înfăptuit·ea
reformelor sociale şi culturale.
După proclamarea principiului că .,Tineretului fiind factor de căp :.':...
tenie al implinirii păcii ce va urma, i se cuvine toată grija şi întrea;�a
afecţiune a colectivităţii", se trece la rolul ştiinţei şi al creaţiei artistic�
,

·

36 I bidem, p. 3.
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"Statul va intreprinde tot ce ii stă in putinţă pentru a inlesni şi emula
dezvoltarea ştiinţelor, a artelor şi a literaturii, infiinţînd şi susţinînd insti
tute de cercetări, case pentru arte, edituri şi orice alte instituţii menite a
contribui la promovarea creaţiunilor spiritului uman"37.
Concepţiile progresiste ale autorilor manifestului se vădesc cu m a i
multă pregnanţă in capitolul intitulat "Economie de necesităţi, ca pit a lism

exploatator, etatizări şi municipalizări, finanţe publice, program şi plan
econ01nic".
După proclamarea de principiu în sensul .,Considerăm îmbunătăţirea
stării materiale a omului ca o pîrghie de căpetenie a ridicării lui morale
şi intelectuale", capitolul conţine o aspră critică făcută capitalismului.
.,Scopul fundamental a l economiei capitaliste fiind căutarea cîştigului,
ea a stat departe de multe întreprinderi de interes general cari nu oferă
capitalurilor decît o răsplată redusă sau îndepărta tă " .

,.Capitalismul o dus la exploatarea muncitorimii, a ţărănimii şi func 
ţionariatului şi la p r o l eta r i zarea micii burghezii. Marii capi talişti au con
tribuit, în mod activ, la decăderea morală şi la scăderea încrederii în de 
mocraţie şi libertate".

In continuare autorii man i festului acuză statul de a n u-şi fi exercitat
rolul social în îngrădirea acţiunii nefaste a capitalului : "Cumpăna intre
interesele marilor coaliţii i ndustriale şi financiare - naţionale şi străine
- şi acelea ale colectivităţii n u o poate ţine decît Statul care a lipsit, cu
mari prejudicii pentru societate, dela îndeplini rea acestui important rol.
Numai Statul poate aşeza interesele generale deasupra celor particulare,
interesele p�rmanente înaintea celor trecătoare''.
Rolul mare pe care autorii doreau să il confere statului în promovarea
reformelor economico-sociale se deduce şi din preconizările ulterioare :
Statul modern, reprezentînd şi ocrotind interesele colectivităţii, fiind
in acelaşi timp şi un mare consumator, e l nu trebuie să fie numai nu
reglator al vieţii economice ci şi un mare şi activ producător".
"Se impune deci etatizarea tuturor întreprinderilor industriale care
produc articole de mare consum şi de largă utilitate generală, exploatarea,
industrializarea şi distribuirea bogăţiilor subsolului (petrol, cărbune, gaz
metan, ape minerale etc.), staţiunile balneare şi curative, marile spitale,
sanatorii etc., tre buie să uparţină Statului" .
"Toate celelalte întreprinderi să fie, deasemenea, supuse controlului
statu lui, orientîndu-le în direcţia maximului de utilitate generală. Numai
astfel va putea colectivitatea să exercite controlul · său asupra produr.
ţiunii, serviciilor şi resurselor de materii prime şi energie care o intere
sează deaproape şi să impună vederile ei corespunzătoare satisfacerii
intereselor generale''.
Ce\'a mai j os. autorii manifestului preconizează şi etatizarea completă
a Băncii Naţionale a României, cît şi a marilor bănci şi case de păstrare.
Alături de principiile n aţionalizării avuţiilor subsolului a marilor
bănci şi a întreprinderilor cu activitate direct legată de satisfacerea ne
voilor populaţiei, principiu conjugat cu controlul colectivităţii asupra
intregii activităţi industriale şi comerciale, autorii manifestului preconi
zează principiul .,municipalizării" adică a trecerii în proprietatea munici
piilor, comunelor,
public etc.

a întreprinderilor de gaz metan, electricitate, transport
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Fideli teoriilor mai vechi cooperatiste, autorii pledează pentru înfiin
ţarea unor cooperative ale comercianţilor şi consumatorilor, cit şi coope
rative ale meşteşugarilor.
Anticipînd o teorie la modă astăzi în unele ţări capitaliste, autorii
manifestului preconizau participarea muncitorilor şi a funcţionarilor la
"excedentele întreprinderilor".
Demne de reţinut sînt principiile expuse cu privire la necesitatea
elaborării pe criterii ştiinţifice a unui plan strategic de dez,·oltare eco
nomică, cît şi a unor planuri amănunţite ale activităţii economice anuale
şi pe termene mai lungi.
Acest capitol se încheie cu două declaraţii de principiu, cu valoare
de lozinci de bază pentru membrii grupării autoare a manifestului :
"Să se desfiinţ�ze toate instituţii le, funcţiunile şi profesiunile para
zitare·· .
"Să devenim - afirmă din nou - un Stat sociul şi de producători".
In domeniul agriculturii, în cadrul capitolului institulat "Proprieta
teo funciară. urbană, industrii le agricole şi cooperaţiu", după ce se face
critica 1·eformelor agrare anterioare şi mai a les a rezultatelor lor, autorii
mani fest u l ui , fideli concepţiei lor cooperatiste, lansează p rincipii le :
"Agriculturii româneşti trebuie să i se dea un sistem de organiza1·e
de pe urma căruia să rezulte un spor de productivitate şi o ridicare a
ţărănimii în condiţiunea ei umană·" 38 .
.,Pămîntul să fie stăpînit numai de către aceia care îl muncesc direct
şi m principală îndeletnicire. Să fie expropriate complet proprietăţile
agricole ale celor ce nu au ca principală îndeletnicire agricultura cu
toate ramurile ei şi care nu se ocupă direct şi personal de munca şi o rga
nizarea exploatărilor agricole .. .
"Proprietatea funciară să fie în mod preponderent deţinută şi folo
sită în cadrul obştiilor agricole şi al asociaţiilor agricole la întemeierea
cărora să se treacă în chip treptat, dar stăruitor" 39.
In continuare, se expun principiile de organiza1:e ale obştilor agricole,
ale asociaţiilor agricole şi ale federaţiilor acestor asociaţii, precum .şi
măsurile n ecesare pentru ridicarea vieţii materiale şi spirituale a ţără
nimii.
Deosebit de importante ni se par a fi concepţiile autorilor man ifestului
în domeniul vieţii politice şi al organizăl'ii regimului politic:' Astfel, după
un scurt capitol în care pledează pentru regim parlamentar şi adunare
del i berativă unică, în capitolul intitulat sugestiv : "Cum concepem politica .
Democro ţiu sfuturil or.. întîlnim principii remarcabile cum ar fi :
"Politician ismului arivist şi politicei de vorbe de pe urma căreia în
s u flet u l şi \'iata mulţimei nu rămîn decît haos şi dezamăgire, trebuie să
îi ia l ocu l o acţiune organică de însu.fleţire şi transformare a individului
în vederea unei Yieţi noi de care să se simtă tot mai multă şi mai organ ic
l egat prin conYingeri, acţiuni comune şi sentimente de solidaritate cu
semenii gînduri lor şi năzuinţelor sale'·.
"Politica o concepem ca o şcoală a naţiunii, şcoală de caractere, de
dezvoltare a sentimentului de solidaritate, şi a capacităţii de luptă în
37 I bidem.
38 I bidem.
39 Ibidem.
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vederea realizării unei doctrine şi a unui program de transformare şi de
ridicare a individulu i la conştiinţa unei îndatoriri superioare faţă de sine
şi faţă de societate··.
După o critică făcută democraţiei burgheze în sensu l că : "Democra
ţia românească avea numai legături întîmplătoare cu masele, mai ales
în campaniile electorale, în restul timpului rămînînd un gol între ierar
hiile de partid şi mulţimea satelor şi oraşelor", autorii man i festului îşi
expun idealul lor în sensul că : "Sîntem pentru o democroţie a sfaturilor
ClctLI'e care să angajeze conştient şi con tinuu masele în viaţa pub lică şi
în acţiuni mari de interes obştesc 40.
În capitolul intitulat : ,. Regim de echitate socială şi eco11 omică . Stat
social ele producă t ori . Drepturi civile şi politice", cu tot spiritul umanist
.<;; i egalit.ar de ca•·e sînt animaţi autorii manifestului, se întrezăresc mai
limpede atît nuanţele utopice ale concepţiei lor politice cît şi limitele de
clasa ale democrat ismului lor (lipsit de viziunea rolului luptei de clasă
şi a misiunii istorice a proleta riatului).
Astfel, principii extrem de anmsate ca :
"Trebuie să creăm un Stat social de producători, eliminînd interme
diarii inutili şi paraziţii pentrucă numai din muncă pot izvorî şi numai
e a poate leg i t ima drepturile cetăţeneşti, libertatea şi prosperitatea", sau
principiul drepturilor egale pentru toţi cetăţenii statului, inclusiv pentru
femei, întîlnim prinCipii de factură utopică de realizare a unei omoge
n izbri a structurii sociale (fără eliminarea claselor exploatatoare şi fără
exercitarea rolului conducător de către proletariat), cum sîn t :
"Civilizaţia ş i cultura s e pot obţine numai printr-un om luminat, să
nătos, îndestulat, liber, demn şi ocrotit. Aceste condiţiuni satisfăcute,
instaurarea regimului de echitate socială şi economică se produce în mod
automat. ln acest scop trebuiesc nivelate con diţiunile materiale şi sociale
ale intrării în şcoală şi viaţă, sporit mult coeficientul de sănătate şi bună
!'tare a mulţimilor, respectate l ibertăţile omului, organizată asistenta şi
ocrotirea celor incapabili de muncă" .
.,Să se înfăptuiască o societate cu cît mai puţini săraci şi cît mai
plq i n i bogaţi. pentru ca sărăcia. cu tirania ei apăsătoare pentru individ şi
ofensatoare pentru societate, să nu întreţină spiritul de revoltă, ca pri
nosu l unora să nu fie o nedreptate şi luxul altora o provocare"41 .
Preponderenta concepţiei reformiste a autorilor manifestului s e poate
citi l impede şi în capitolul Primotul nwncii şi al organizării . Limitm·ea
2-· e ni t u rilor şi u succesiunilor. Aici se preconizează reforme pentru orga
nizarea şi ridicarea ţărănimii, reforme pentru îmbunătăţirea şi ridicarea
condiţiilor de v iaţă ale muncitorilor şi pentru cei numiţi în manifest
"muncitori pe ogorul ştiinţei, al artelor şi al literaturii''.
Interesant şi energic formulat este însă principiul din manifest în
sensul că : "Omagiind principiul muncii şi susţinînd necesitatea garantării
secu ritătii \'eniturilor din muncă, cerem înlăturarea tuturor veniturilor
cari nu se obţin prin muncă, nimeni neavînd drept să consume, cît timp
este capabil de muncă. mai mult decît produce prin muncă p roprie"42.
Dar, autorii nu duc concluzia acestui principiu proclamat pînă la capăt
40 1 biclem , p. 2.
4 1 I b idem .
42 I bidem.
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(în sensul înlăturării proprietăţii private), ci preconizează : "Ca o conse
cinţă a principiului de echitate socială şi a credinţei că într-o viitoare
organizare a societăţii fiecare om capabil de lucru trebuie să trăia!'că di n
muncă, sîntem pentru limitarea j ustă a oricărui fel de proprietate şi a
tuturor Yenituri lor", fără a se preciza însă ce se inţelege prin "limitarea
justă" a proprietăţii private.
Autorii manifestului, economişti, j urişti, specialişti de prestigiu, ela
borează însă unele principii deosebit de preţioase in capitolul Adminis

traţia publică, justiţia, corpurile profesionale, presa:
" Administraţia

publică, simplificată

şi

raţionalizată,

va

fi

pusă sub

semnul indatoririi prestării oneste şi rapide de servicii cetăţenilor. Insti

tuţiile publice vor avea îndatorirea de a rezolva şi răspunde în scris şi
prompt petiţiunilor ce le-au fost adresate'' 43.
După alte principii privind administraţia publică, printre care ::;e
subliniază principiul "descentralizării " , se emit principii importante refe
ritoare la j ustiţi e :
"Se va reorganiza justiţia, distribuirea e i trebuind să fie rapidă, din
oficiu şi gratuită, sarcinile căzînd exclusiv asupra celui sancţionat·· .
"Se va impune unificarea internaţională a legislaţiei fundamental e :
civilă, comercială, penală ş i socială".
"Legislaţia penală va fi clădită pe principiul că sancţiunea n u are
un caracter de represiune ci de reformare morală şi socială a individ ului.
Reorganizarea penitenciarelor se va face în spiritul acestor idei" 44•
ln domeniul asistenţei, asigurărilor sociale şi sănătăţii publice, care
face obiectul unui alt capitol al manifestului, autorii găsesc prilej u l să
formuleze cîteva principii avansate cum este acela al deplinătăţii asis
tenţei celor incapabili de muncă ; principiul grijei statului faţă de capii
lipsiţi de sprijinul şi educaţia in familie, cît şi principiul accentuări i
caracterului preventiv a l asistenţei medicale.

In finalul manifestului, autorii lui simt nevoi a . să se explice, şi mai
intii să precizeze caracterul incomplet al enunţurilor. Apoi, formulează
o "profesiune de credinţă" in sensul că : "Acest elaborat l-am considerat
şi îl considerăm o îndatorire dela care n u ne-am putut sustrage. EL nu
a fost conceput şi întocmit sub impresia vreunor fapte trecătoare, nu :1
fost impus de oportunitate; gîndurile de aici şi-au făcut, de mult loc
în mintea şi simţirea noastră ; ele n u s-au schimbat niciodată ci n u m ::� i
s-au limpezit m a i m u l t şi s - a u dezvoltat"45.
Chiar dacă ar fi numai pentru eleganţa formulărilor - cu n uanţe
patetice evidente - meri tă să reţinem ultimele fraze ale manifestului :
"Punind accentul revendicărilor n o astre pe om şi atributele l ui, pe
ideea libertăţii, a dreptăţii sociale, a primatului muncii, a progresului,
a solidarităţii dintre oameni şi popoare, am reînnoit ataşamentul nostru
faţă de valorile eterne ale lumii, faţă de exigenţele permanente ale spi
ritului uman " .
"Şi n u a m ajuns aici prin nesocotirea a ceea ce este naţional româ
nesc, deoarece noi sîntem convinşi că putem inţelege just şi putem servi
substanţial ideea şi interesele universale numai prin însuşirea şi a reven43 I b idem.
44 Ibidem.

46 I b idem.
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dicărilor de valoare naţională. Incadrarea noastră organică în comunitatea
internaţională nu se poate realiza cu nesocotirea drepturilor esenţiale ale
poporului şi Statului român".
"Trăim vremea unor grave semne de intrebare. Trebuie să fim gata
pentru a face faţă oricăror dificultăţi. Să păstrăm in mintea şi în inimile
noastre voinţa de luciditate, sentimentul grandoarei şi al riscului".
"Să poate să urmeze vremuri tari. Nu vom pieri, oricare ar fi · ele".
"0 singură condiţie trebuie respectată : să fim chibzuiţi, solidari şi

dem ni" .

"ln cumpăna evenimentelor cari se apropie trebuie să punem toată
înţelepciunea şi toată hotărîrea noastră pentru că viitorul va fi al acelor�
care ştiu ce vor şi care nu se tem de el" 46.
IV. Fraza cu care se încheie "Proectul de enunţări principale şi pro
grarnatice" a avut caracterul unei prevestiri istorice. Cei ce "au ştiut ce
vor'", asumindu-şi adinci responsabilităţi în faţa istoriei pentru întregul
popor român, exprimîndu-i cu adevărat şi realist năzuinţele fundamen
tale, cei ce "nu s-au temut" să se sacrifice în ceasurile grele ale prigoanei
fa-;ciste, adică comuniştii, au asigurat prin lupta lor un alt viitor ţării,
întemeiat pe acţiunea politică a celei mai înaintate clase şi aliaţii săi,
pe reforme cu adevărat deschizătoare de nouă eră in istoria României.
După eliberare, autorii manifestului au avut poziţii politice contra
dictori i . U n ii nu au ţinut pasul cu tumultuoasele evenimente revoluţionare
ce se derulau în patria noastră, rămînînd in afara acţiunii forţelor revo
luţionare în F.N.D., alţii s-au retras din activitate datorită bătrîneţii.
Multe dintre tezele manifestului braşovean au fost preluate "ad
literam" in manifestul-program lansat de Mihail Ralea, ca şef al Parti
dului Socialist-Ţărănist 47.
Dincolo de limitele sale ideologice specifice poziţiei celor care 1-au
redactat (credinţa în �oluţiile cccperatiste de tip utopist, neintrezărirea
rolului istoric al p ro l e t a ri atulu i şi a l nec?<;ităţii legice a revoluţiei socia
l iste etc.), cuprinzînd multe principii umaniste şi democratice remarcabile,
manifestul este, înainte de toate, o dovadă a puternicelor sentimente anti
fasciste ale intelectualilor universitari braşoveni conduşi de gruparea
burgheza-democratică în frunte cu Victor J inga ; este totodată o dovadă
a sentimentelor patriotice care i-a îndemnat spre o acţiune atît de ris
cantă cum a fost tipărirea şi distribuirea manifestului in condiţiile lunii
iunie a anului 1 944; şi este, în fine, o dovadă a concepţiilor umaniste şi
democratice a autorilor săi .

45

46

Ibidem.
Ibidem.

47 .,Dezrobirea",

nr.

1, 1944.
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EIN DOKUMENT DES KAMPFES DER AKADEMIKER VON BRAŞOV
FUR DEMOKRATIE UND FORTSCHRITT
(ZUSAMMENFASSUNG)

In der vorliegenden Arbeit untersucht der Autor die historischen
unter denen das Manifest "P,roect de enunţări princi
pale şi programatice" entstand und verbreitet wurde, sowie die demokratische Einstellung seiner Autoren.
Gleichzeitig werden die sozialisierenden Absichten seiner Verfasser
hervorgehoben, sow�e deren ideologische Schranken.
Das Manifest stellt ein Zeugnis der antifaschistischen und demokra
tischen Gesinnung der Akademiker von Braşov (Kronstadt) dar.

Zusammenhănge

·
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DIN LUPTA ORGANELOR ŞI ORGANIZAŢIILOR LOCALE
DE PARTID PENTRU PREGATIREA ŞI INFAPTUIREA
ACTULUI NAŢIONALIZARII IN MUNICIPIUL ŞI JUDEŢUL
BRAŞOV
ALEXANDRU SUCIU şi GHEORGHE POPA

Jn suita actelor profund revoluţionare, de esenţă, în transformarea
socialistă a societăţii române�ti, naţionalizarea prin c i palelor mijloace de
producţie din 1 1 iunie 1 948 este una din coloanele edificiului socialist
realizată dl' către poporul nostru sub conducerea Partidului Comunist
Român . Naţional iz;�r�a - sublinia tovară�ul Nicolae C eau�es cu - urmare
firească a cu c eririi puterii politice de către clasa muncitoare în alianţă cu
iărăni mea, intelectual itatea şi cel elalte categori i sociale, a creat baza m ate
rială pentru trecerea la obiecti\·ul istoric al făuririi societăţii fără clase,
fără a su pritor i a s ocietăţii socialiste în România" 1 .
Impus ca act revoluţionar fundamental, înfăptuirea na ţ ion al izării a
avut un profund caracter democratic prin larga participare a m aselor de
oameni ai muncii din întreaga ţară, pnrtidpare a cărei pregătire s-a rea
lizat în că în procesul democrat-revoluţionar al etapei 23 August 1 944
30 decembrie 1 947.
Intr-un asemenea context. realizarea de către oamenii munci i români,
maghiari, germani din j udeţul Braşov a actului naţionalizării, a înscris o
nouă pagină a unităţii şi frăţiei, ca forţă motrice în reali zarea proceselor
revoluţionare cu conţinut socialist din patria noastră.
.

.

.

-

1.

Eforturile comuniştilor şi oamenilor muncii braşoveni pentru
S}Jrijinirea frontului antifascist

Situat în inima ţării, B raşov u l dispunea de un însemnat potenţial
industrial. Dar marea ma j o ri ta t e a întreprinderilor din industria grea şi
uşoară. aparţinea capitalul ui străin, care împreună cu burghezia autohtonă
exploatau masele de oameni ai muncii . indiferent de naţionalitate.
Cel de al doilea război mondial a lăsat răni adînci în industria bra
� o\ e ană . Cele mai mul te întreprinderi industriale au fost b ombardate
dispersate în alte localităţi sau jefuite. Zecile de bombe căzute în incinta
'

,

1 Nicolae Ceauşescu, Cuvîntare la marea adunare populară din Bucureşti orga
n iza t ă cu prilejul aniversării a 130 de ani de la revoluţia burgheza-democratică din

1848 şi 30 de ani de la naţionalizarea principalelor mijloace de producţie, 10 iunie
l f• 7 8, Bucureşti, 1978, p. 1 1 .
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uzinelor Astra au distrus complet secţi i intregi2, iar rafinăria Vacu"llm Oil
Company a fost distrusă aproape in t o ta li ta te Intreprinderea forestieră
Birsan.a S.A. a fost distrusă de bombardamente in proporţie de 60•;9. Fa
brica 1. Teutsch a fost distrusă in întregimel, iar uzinele Metrom, Forja
Poldi. Schiel precum şi altele au suferit pierderi însemnate4.
Pentru a fi la adăpost de bombardamente şi a continua producţia de
război. o serie de întreprinderi şi-au dispersat instalaţiile d e maşini, uti
l aj ele şi forţa de muncă necesară în diferite regiuni ale ţării. A�a d e pildă,
uzina I.A.R. a transferat numeroase secţii la Caransebeş, Ucea Herculane,
Cîmpulung Muscel etc.s.
După înfăptuirea Revoluţiei de eliberare socială şi naţională antifas
cistă şi antiimperialistă, in faţa muncitorimii braşovene stăteau noi im
perative de o deosebită însemnătate : refacerea intreprinderilor distruse
de război, continuarea producţiei în vederea sprijinirii frontului, demo
cratizarea conducerii întreprinderilor. Perioada 23 August 1 944
6 mar
tie 1 94 5 este dominată de aceste eforturi finalizate prin actul naţionali
zării din 1 1 iunie 1 948.
Pentru asigurarea traducerii în viaţă a acestor obiective economice,
şi politice, muncitorii din Braşov se organizează pe baza indicaţiilor P.C.R.,
in comitete de acţiune sindicală. La 1 septembrie 1 944, muncitorii de la
I.A.R. şi-au făurit comitetele de acţiune, stabilindu-şi în acela�i timp şi
obiectivele legate de organizarea cît mai bună a producţiei. In aceeaşi zi
pe stadionul Malaxa s-au adunat 3 000 d e muncitori de la uzinele cu ace
laşi nume d i n Tahan. Dezbătînd probleme legate de buna orga n iza re a
procesului de producţie şi punînd bazele comitetului de acţiun e e i au lan
sat totodată lozinca : "Nici o uzină, nici o întreprindere fără comitete de
acţiune sindicală'•6.
lndrumati de comunişti, muncitorii şi muncitoarele de la atel ier el e şi
intreprinderile C.F.R.7, VoinaB, Metrom9, Astra10, Schmoll-Pasta11, precum
şi din al te intreprinderi şi fabrici mai mici, au înfiinţat comitete de ac
ţiune sindicală.
Comitetele de acţiune sindicală, indrumate de comunişti, pe b aza
F.U.M., aveau rolul de a demasca şi lua atitudini împotriva elementelor
reacţionare din cadrul conducerii intreprinderilor, mergînd pînă la în lă
turarea lor12. Ele mai aveau, de asemenea, menirea să controleze şi să
îndrume producţia, mobilizind muncitorii "să depună maximum de efort
pentru rid icarea pr odu cţ iei la un nivel superior"13, să cu l ti ve o nouă disci
pl i nă a munci i.
Urmînd chemarea P.C.R., muncitorii d i n întreprinderile d i n Braşov
organizaţi in s i nd i ca tele unite, au participat la eforturile comune cerute
.



,

-

2
3
4
s

6

7

8

9

10
11

12

,.Drum nou", nr. 432, 20 februarie. 1946.
Ibidem, nr. 255, 3 noiembrie, 1945.
Ibidem, nr. 234, 8 iulie, 1945.
Ibidem, nr. 269, 30 noiembrie, 1945.
I bidem, nr. 9. 10 septembrie, 1944.
Ibidem, nr. 2, 2 septembrie, 1944.
Ibidem, nr. 2:2 , 24 septembrie, 1944 .
Ibidem, nr. 9, 10 septembrie, 1944.
Ibidem, nr. 27, 29 septembrie, 1944.
Ibidem, nr. 38. 1 noiembrie, 1944.
Ibidem, nr. 60, 2'9 noiembrie, 1944.
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de participarea ţării noastre la războiul antihitlerist : "Vom lupta pentru
obţinerea de comenzi de materii prime pentru a ridica producţia la nivelul
necesităţilor ţării"14, a hotărît muncitorimea braşoveană in cadrul adunării
în care a dezbătut această problemă în ziua de 4 februarie 1945 în sala
Astra.
După instaurarea primului guvern democratic, la 6 martie 1 945, cind
raportul de forţe social-politice cunoaşte o deplasare în favoarea forţelor
democratice, lupta clasei muncitoare braşovene capătă noi valenţe.
2. Lupta pentru refacerea economiei naţionale

Actele de sabotaj ale patronatului întreprinderilor din Braşov după
incheierea războiului şi înfrîngerea Germaniei hitleriste cunosc o intensi
ficare al căror scop era frinarea procesului refacerii intreprinderilor. In
acest spirit au procedat conducerea fabricii Malaxa - Tohan, direcţiunea
uzinelor Farola ş.a., care după 6 martie 1 945, au motivat că nu mai dispun
-de materii prime şi in consecinţă au hotă'rît închiderea întreprinderilor1S.
Asemenea încercări au avut loc la Fabrica de cauciuc, iar intreprinderea
chimică Colorom Codlea aflată in perfectă stare de funcţionare, începe
-să-şi reducă activitatea datorită sabotajului practicat de patroni. Prin
dosirea utilajelor şi maşinilor, patronul fabricii Urdărăscu - Codlea, di n
totalul d«e 15 maşini cu care era dotată intreprinderea, folosea doar 6 1 6 .
Fabrica de bomboane "Hess"' nu a fost bombardată, însă sub pretextul că
a fost jefuită de hltlerişti, producţia a inceput să scadă brusc, coborind
pînă la cel mai jos nivel posibil. In timpul războiului hitlerist, inainte de
23 august 1 944, fabri:ca prelucra 1 5-20 de vagoane de zahăr lunar. In
prima j;umătate a anului 1 9-45, cantitatlea de zahăr folosită nu a depăşit
cota de 300· kg lunar17.

Sabotarea acţiunii de refacere a economiei naţionale a îmbrăcat şi
alte forme nu mai puţin periculoase dedt · c�le arătate mai sus. Pentru a·
provoca şi a-d inci nemulţumirile rn rindurile celor ce muncesc· au avut loc
încercări de a concedia pe muncitori. Direcţiunea uzinelor Astra, de pildă,
a hotărît concedierea a 50o;0 din numărul total al muricitodlor18 .

Concomitent cu încercările de a inchide fabricile şi uzinele, dosirea
utilajeLor şi impiedicarea desfăşurării procesului de producţie, patronii" se
foloseau de lipsa de locuinţe pentru a întreţine riemulţumirile în rindurile
muncitorilor şi a le înrăutăţi condiţiile de viaţă. Fabţica Fraţii Schmidt
inchiria muncitorilor "locuinţe" nu mai mari de 3-4 m2, in care . erau
ingrămădite familii compuse din 4-5 sau chiar 7-8 persoane. Intre
bat ce măsuri va lua pentru a crea condiţii mai bune de locuit
muncitorilor intreprinderii, unui din patronii acestei fabrici a răspuns plin
de cinism că "in primul rind va trebui să repare grajdurile cailor săi şi
apoi se va ingriji de muncitori 19. In ce privef;te hrana; numai pentru masa
13

Ibidem.
14 Ibidem,
15 Ibidem,
16 Ibidem,
17 Ibidem,
18 I bidem,
19 Ibidem,
112

-

nr. 1.30,
nr. 626;
nr. 737,
nr. 248.
nr. 358,
nr. 283,

8 februarie, 1945.
14 octombrfe, 1946.
2 martll!; 19141.
1 1 iulie, 1945. ·�
19 noiembrie, 19415.
22 august, 1945.
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de prinz muncitorii erau obligaţi să plătească suma de 300 lei, deoarece
patronii fabricii Schmidt încălcau dispoziţiunile legale şi nu contribuiau
cu nimic la buna funcţionare a cantinei20.
Intr-un asemenea climat, spiritul patriotic şi revoluţionar al mund
torimii braşovene devine un factor de acţiune socială de o deosebită în
semnătate; mobilizaţi de comunişti, muncitorii acţionau pentru readucerea
maşinilor şi utilajelor aflate in diferite regiuni ale ţării. In acest sens,
comitetul de fabrică de la I.A.R. s-a adresat conducerii întreprinderii. ară
tînd că "nu vrem să lăsăm maşinile să ruginească prin diferite locuri de
dispersare, nu vrem să ni se plătească fără să prestăm o muncă produc
tivă21 _ Odată readuse, instalaţiile industriale au inceput să fie folosite pen
tru producţia de pace. La 9 Mai 1 945 au trecut la producţia de pace uzi
nele Metrom22, iar la 1 iulie 1 945 uzinele Voina23 etc.
Muncitorii de la uzinele Astra cu sprijinul inginerilor şi tehnicienilor
cinstiţi şi devotaţi, au trecut la pregătirea măsurilor necesare fabricării va
goanelor cisterne de 50 de tone24_ In diferite întreprinderi au luat fii nţă
şcoli profesionale pentru pregătirea muncitorilor calificaţi, electricieni,
lăcătuşi, strungari etc.
Pentru realizarea sarcinilor acestei etape un rol important l-a avut
Conferinţa Naţională a partidului din octombrie 1945 care a pus la ordinea
zilei mobilizarea forţelor pentru redresarea şi dezvoltarea economiei naţio
nale şi îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale populaţiei, elaborind progra
mul transformărilor democratice şi indicind ca obiectiv principal indus
trializarea ţării25. Sarcinile stabilite de Conferinţa Naţională au însufleţit
clasa muncitoare, pe toţi acei ce muncesc. Muncitorimea braşoveană s-a
angajat să lupte fără odihnă pentru înfăptuirea politicii partidului26• Munca
neobosită a comuniştilor a antrenat masa largă a m unci tori lor la opera de
reconstrucţie a uzinelor şi fabricilor din Braşov. Datorită acestui lucru re
construcţia uzinei I.A.R. a fost realizată in luna noiembrie 1 945 in pro
porţie de soo;0. Acest lucru a permis să se obţină comanda pentru fabri
carea a 5 000 de tractoare, 5 000 de pluguri şi 2 000 de semănători27 : "Vom
continua lupta şi vom munci cu toată energia - au declarat muncitorii de
la I.A.R. - pentru păstrarea şi consolidarea libertăţilor cîştigate, pentru
trecerea la fabricaţia tractoarelor, pentru ca apoi, mărind producţia să
aducem un aport real la marea operă de reconstrucţie a ţării"28.
.
Organizaţiile de partid din uzinele Astra, I.A.R., atelierele C.F.R. etc.,
au unit vorba cu fapta şi au mobilizat mun ci torii , inginerii şi tehn i cien ii
la lupta pentru mărirea producţiei, pentru traducerea in viaţă a lozincii :
"Totul pentru vindecarea rănilor războiului"29•
La I.A.R., Astra şi in alte intreprinderi din Braşov, muncitorii au
organizat pe baza F.U.M. numeroase brigăzi de muncă voluntară. In cadrul
20
21

Ibidem.
, ,SCinteia", nr. 100, 4 ianuarie, 1945.
22 .,Drum nou", nr. 466, 8 aprilie, 1946.
23 Ibidem, nr. 340, 3 noiembrie, 1945.
24 Ibidem, nr. 3 76, 12 decembrie, 19'45.
25 Programul P.C.R. de Ji1urire a societăţii socialiste m ult ila t e ra l dezvoltate şi
inaintării Romdniei spre comuntsm, Bucureşti, 1975. p. 53.
26 "Drum nou", nr. 363, 26 noiembrie. 1945.
27 Ibidem, nr. 2183, 22· august, 1946.
28 Ibidem, nr. 367, 30 noiembrie, 1945.
29 Ibidem, nr. 2>48, 11 iunie, 194-5.
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acestor brigăzi, au fost efectuate de muncitorii de toate virstele zeci de
mii de ore de muncă patriotică. La I . A.R. peste 4 000 de muncitori au pres
tat numai într-o singură duminică cîte 5 ore de muncă voluntară30, adu
cîndu-�i aportul lor la refacerea uzinei şi prin aceasta la înfăptuirea liniei
trasate de P.C.R. Asemenea exemple sînt multe şi ele demonstrează atitu
dinea clasei muncitoare faţă de muncă, încrederea în politica partidului.
Munca voluntară şi întrecerile patriotice au constituit un nou prilej
de manifestare a patriotismului profund al clasei muncitoare. Lozinca "Ri
dicaţi producţia" a arătat din plin forţa şi posibilităţile creatoare al e tutu
ror celor ce muncesc. Acest lucru şi-a găsit expresia în strădania echipelor
conduse de muncitori comunişti pentru mărirea producţiei . La uzinele
Astra se produceau în aprilie 1 946 un număr de 25 de vagoane, iar numai
peste 3 luni, în august, producţia se dublează, ajungînd la 50 de vagoane
cisterne31.
Insufleţiţi de dorinţa sinceră de a da patriei cît mai mult ciment nece
sar reconstrucţiei, muncitorii fabricii de ciment au produs în 1 946 o can
titate de 7 262 de vagoane de ciment, depăşind cu 2 072 vagoane producţia
anului 1 94532.
Conştienţi că refacerea şi dezvoltarea economiei naţionale se poate
realiza numai prin "hotărîre, energie şi foarte multă muncă", comuniştii
de la uzinele Astra în fruntea muncitorilor, în strînsă legătură cu inginerii
şi tehnicienii, au lucrat 36 de ore neintreupt pentru a pune în funcţiune
cuptorul Diesel adaptat gazului metan, fapt care a dus la reducerea chel
tuielilor de producţie şi împiedicarea întreruperii producţiei din cauza lip
sei de combustibilll. Mobilizaţi de organizaţiile de partid, muncitorii de
la uzinele I.A.R. in dorinţa de a produce cît mai mult pentru reconstruc
ţia ţării şi satisfacerea nevoilor poporului, au mărit producţia unor piese
de tractoare cu 5000j0 , fapt ce a permis să se obţină economii în valoare
de 500 000 000 lei34. Acest lucru a asigurat fabricarea în serie a pieselor
necesare construirii primelor tractQare româneşti, care au fost produse cu
două luni înainte de termenul fixat35.
In ziua de 26 decembrie 1 946 muncitorii de la I.A.R. au trăit momente
măreţe şi de neuitat. Pe poarta uzinei a ieşit primul tractor românesc
IAR.22. Acest lucru a constituit un mare succes pentru cei 4700 de munci
tori, ingineri şi tehnicieni ai uzinei. Această măreaţă realizare a tinerei
industrii constructoare de maşini, a fost un prim pas pe calea succeselor
viitoare. Construirea primului tractor românesc a demonstrat eroismul şi
spiritul de sacrificiu al mnstructorilor de tractoare, capacitatea creatoare
a clasei muncitQare. Din uzina în care încă nu dispăruseră ruinele şi
urmele războiului, au inceput să pornească pe ogoarele patriei primele
tractoare româneşti.
In această etapă a revoluţiei democrat-populare partidul nostru a luat
o serie de măsuri pentru a preintimpina şi lichida acţiunile duşmănoase
ale reacţiunii, pentru a apăra intreprinderile şi alte bunuri economice.
JO
31

32

33

34

Js

Ibidem, nr. 318, 3 octombrie, 1940.
Ibidem, nr. 525, 13 octombrie, 19+6.
Ibidem, nr. 623, 11 octombrie, 1946.
Arhiva Comitetului judeţean P.C.R. Braşov, Fond : 2, Dos,
"Drum nou", nr. 506. � mai, 1946.
lbidem, nr. 625, 13 octombrie, 1946.
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acestor brigăzi, au fost efectuate de muncitorii de toate virstele zeci de
mii de ore de muncă patriotică. La I . A.R. peste 4 000 de muncitori au pres
tat numai într-o singură duminică cîte 5 ore de muncă voluntară30, adu
cîndu-�i aportul lor la refacerea uzinei şi prin aceasta la înfăptuirea liniei
trasate de P.C.R. Asemenea exemple sînt multe şi ele demonstrează atitu
dinea clasei muncitoare faţă de muncă, încrederea în politica partidului.
Munca voluntară şi întrecerile patriotice au constituit un nou prilej
de manifestare a patriotismului profund al clasei muncitoare. Lozinca "Ri
dicaţi producţia" a arătat din plin forţa şi posibilităţile creatoare al e tutu
ror celor ce muncesc. Acest lucru şi-a găsit expresia în strădania echipelor
conduse de muncitori comunişti pentru mărirea producţiei . La uzinele
Astra se produceau în aprilie 1 946 un număr de 25 de vagoane, iar numai
peste 3 luni, în august, producţia se dublează, ajungînd la 50 de vagoane
cisterne31.
Insufleţiţi de dorinţa sinceră de a da patriei cît mai mult ciment nece
sar reconstrucţiei, muncitorii fabricii de ciment au produs în 1 946 o can
titate de 7 262 de vagoane de ciment, depăşind cu 2 072 vagoane producţia
anului 1 94532.
Conştienţi că refacerea şi dezvoltarea economiei naţionale se poate
realiza numai prin "hotărîre, energie şi foarte multă muncă", comuniştii
de la uzinele Astra în fruntea muncitorilor, în strînsă legătură cu inginerii
şi tehnicienii, au lucrat 36 de ore neintreupt pentru a pune în funcţiune
cuptorul Diesel adaptat gazului metan, fapt care a dus la reducerea chel
tuielilor de producţie şi împiedicarea întreruperii producţiei din cauza lip
sei de combustibilll. Mobilizaţi de organizaţiile de partid, muncitorii de
la uzinele I.A.R. in dorinţa de a produce cît mai mult pentru reconstruc
ţia ţării şi satisfacerea nevoilor poporului, au mărit producţia unor piese
de tractoare cu 5000j0 , fapt ce a permis să se obţină economii în valoare
de 500 000 000 lei34. Acest lucru a asigurat fabricarea în serie a pieselor
necesare construirii primelor tractQare româneşti, care au fost produse cu
două luni înainte de termenul fixat35.
In ziua de 26 decembrie 1 946 muncitorii de la I.A.R. au trăit momente
măreţe şi de neuitat. Pe poarta uzinei a ieşit primul tractor românesc
IAR.22. Acest lucru a constituit un mare succes pentru cei 4700 de munci
tori, ingineri şi tehnicieni ai uzinei. Această măreaţă realizare a tinerei
industrii constructoare de maşini, a fost un prim pas pe calea succeselor
viitoare. Construirea primului tractor românesc a demonstrat eroismul şi
spiritul de sacrificiu al mnstructorilor de tractoare, capacitatea creatoare
a clasei muncitQare. Din uzina în care încă nu dispăruseră ruinele şi
urmele războiului, au inceput să pornească pe ogoarele patriei primele
tractoare româneşti.
In această etapă a revoluţiei democrat-populare partidul nostru a luat
o serie de măsuri pentru a preintimpina şi lichida acţiunile duşmănoase
ale reacţiunii, pentru a apăra intreprinderile şi alte bunuri economice.
JO
31

32

33

34

Js

Ibidem, nr. 318, 3 octombrie, 1940.
Ibidem, nr. 525, 13 octombrie, 19+6.
Ibidem, nr. 623, 11 octombrie, 1946.
Arhiva Comitetului judeţean P.C.R. Braşov, Fond : 2, Dos,
"Drum nou", nr. 506. � mai, 1946.
lbidem, nr. 625, 13 octombrie, 1946.
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Aceste măsuri elaborate din iniţiativa şi sub conducerea partidului au a\·ut
menirea să împiedice sabotajul reacţiunii şi să contribuie la pregătirea con
diţiilor necesare înfăptuirii naţionalizării principalelor mijloace de produc
ţie. Printr-un decret lege emis in 1 946 au fost stabilite măsuri de organi
zare a pazei întreprinderilor cu caracter industrial şi a depozitelor publice
şi particulare. Scopul pazei, organizată pe linie de stat, consta in preve
nirea şi combaterea tuturor actelor de sabotaj şi a altor acţiuni care pu
teau ameninţa funcţionalitatea materialelor depozitate şi bunul mers al
muncii in interiorul unităţilor industriale-36.
Măsurile luate în etapa revoluţiei derrwcrat-populare de statul nostru
sub conducerea P.C.R. în domeniul refacerii şi dezvoltării economiei naţio
nale, au avut un pronunţat caracter anticapitalist, dar ele nu au lichidat
relaţiile de producţie capitaliste. Toate aceste măsuri şi acţiuni au îotărit
puterea politică a clasei muncitoare şi a aliaţilor săi, au contribuit efectiv
la pregătirea condiţiilor necesare trecerii la revoluţia socialistă.
In condiţiile proclamării republicii, la sfîrşitul anului 1 947, organele
şi organizaţiile de partid din oraşul Braşov, la fel cu cele din întreaga
ţară. şi-au intensificat activitatea pentru redresarea economiei şi creşterii
producţiei în fabrici şi uzine.
Analizînd temeinic situaţia politică şi economică din intreprinderi,
j udeteana P.C.R. Braşov a apreciat că in luptele duse pînă la inceputul
anului 1 948 pentru aplicarea liniei generale a partidului, cadrele de partid
şi masa membrilor de partid au crescut' din punct de vedere politic. Comu
niştii se aflau in fruntea tuturor acţiunilor; prin exemplul lor mobilizau
muncitorii la lupta pentru înfrîngerea greutăţilor, contribuiau efectiv l a
răspîndirea spiritului de sacrifieiu care cuprindea şi insufleţea masa largă
a celor ce muncesc. 1n aceste condiţii, pentru muncitori şi ceilalţi oameni
ai mundi devenea tot mai clar că singura ieşire din situaţia grea este nu
mai una şi anume intensificarea eforturilor in vederea creşterii producţiei 37.
Pentru atingerea acestui obiectiv, planul de muncă al Comitetului
judeţean P.C.R Braşov pe primul trimestru al anului 1 94S a prevăzut
i ntensificarea indrumării şi adivizarea tuturor comitetelor sindicale din
intreprinderi în vederea măririi producţiei şi a folosirii chibzuite a mate
riilor prime . O atenţie deosebită a fost acordată întăririi disciplinei în
muncă şi organizării intrecerilor patriotice in producţie38 .
Organizaţiile de partid au dezbătut în adunările generale şi în şedin
ţele de producţie pe linie sindicală planul întrecerilor patriotice lunare.
In cadnil acestor şedinţe muncitorii, inginerii şi tehnicienii şi-au luat an
gajamente concrete in lupta pentru indeplinirea şi depăşirea obiectivelor
stab-ilite. Aşa, de pildă, muncitorii de la Atelierele de Automotoare C.F.R.
au lucrat în mod voluntar in timpul lor liber pentru a cîştiga intrecerea
cu muncitorii de la I.M.S. Ei au refuzat să primească bani pentru munca
depusă in orele lor libere, în vederea reparării compresoarelor folosite pe
şantierul naţional Bumbeşti-Livezeni39.
In frunte cu comuniştii, muncitorii şi tehnicienii Fabricii de ciment
au depăşit în luna mai 1 948 programul fixat de minister şi in acelaşi timp
·

36

37
:III

3P

ACIIP, Fond : 1, Dos. 448, f. 224-225.
Arhiva Comitetu.Zut j'ftdeţean PcC.R. BrUŞIOw. Fond·: 2. Dos. 6,. f. 52.
Ibidem, Fond : 1 , Dos. 47, f. 51.
Ibidem.
.
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producţia anului 1 938. Totodată e i a u prestat în timpul liber peste 42 000
de ore de muncă voluntară in amenajarea unei case de cultură pentru sa
lariaţii întreprinderii40.
Pentru contribuţia adusă în domeniul producţiei şi al refacerii eco
nomiei naţionale, inginerii din Braşov au primit in cursul lunii iunie 1 948
într-un cadru festiv "Drapelul muncii voluntare". Subliniind importanţa
acestui lucru, reprezentantul judeţenei de partid a arătat că activitatea
rodnică a inginerilor se bucură de respect, ea constituind contribuţia şi
integrarea acestora în efortul general al luptei pentru reconstrucţia şi dez
voltarea ţării pc calea progresului41.
Inscrierea cadrelor inginereşti la efortul cerut de refacerea şi dezvol
tarea economiei naţionale nu a fost un fapt întîmplător, el a avut loc ca
urmare a elaborării şi aplicării liniei politice generale ştiinţifice a parti
dului nostru. Pe această bază, munca politică dusă de organizaţiile de
partid locale a permis ca încă în luna martie a anului 1 948 inginerii şi teh
nicienii din Braşov întruniţi în cadrul unei adunări generale a A.G. I . R.
ului, să-şi manifeste dorinţa şi voinţa de a se î ncadra în acţiunea colectivă
a tuturor celor ce muncesc şi de a participa activ la întrecerile patriotice,
la rezolvarea problemelor vitale legate de reconstrucţia ţării42.
Pe lîngă problema întrecerilor patriotice. în cadrul unor asemenea
şedinţe convoca te din ' iniţiativa organizaţiilor de partid, s-au dezbătut pro
bleme legate de bunul mers al producţiei. adoptindu-se măsurile necesare
lichidării lipsurilor. Acest lucru a contribuit ca pînă la 1 iunie 1 948 pro
gramul de producţie să fie indeplinit, iar la unele produse să fie chiar
depăşi t43.
Aproape toate întreprinderile din Braşov în această perioadă au de
păşit programele de producţie cu 1 6 pînă la 350fo. S-a îmbunătăţit tot
odată şi calitatea produselor. Organele şi organizaţiile de partid au con
stituit factorul principal în desfăşurarea programelor de producţie. Ele au
mobilizat muncitorii la acţiunea pentru reducerea rebuturilor şi îmbună
tăţirea calităţii produselorU.
Pe lîngă aceste acţiuni, în domeniul organizării şi creşterii producţiei,
un rol important în asigurarea evidenţei intreprinderilor şi a produselor
lor 1-a îndeplinit serviciul de control economic judeţean, care şi-a început
adivitatea la Braşov în ziua de 15 iulie 1 947. Acest organism de evidenţă
şi control a repartizat pe lîngă marile întreprinderi braşovene un număr
de 52 de controlori45. Intr-un an de zile ei au desfăşurat o activitate sus
tinută împotriva speculei şi a sabotajului economic în principalele între
prinderi industriale şi în comerţ. Au fost efectuate aproximativ 2 185 de
controale, care au dus la descoperirea a 1 136 de i nfractiuni. Cu acest
prilej au fost confiscate 1 1 1 7 780 kg alimente, 2 733 metri stofe, pînze turi
etc., 38 8 1 0 kg materii prime şi alte mărfuri în valoare de 1 1 309 950 lei
stabilizaţi46.
*�

I bidem.

41 .,Drum nou�, nr. 1 1 29·, 27 iunie, 1 948.

42 Ibidem, nr. 104'3, 13 martie, 1948.
u

Arhiva Comitetului judeţean P.C.R. Braşov, Fond : 3. Dos. 47, f. ;!2-23.
Ibidem.
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Ibidem,
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"Drum nou", nr. 986, 4 ianuarie 194>8.
nr. 1146, 17 iulie, 19148.
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Luptînd împotriva diferitelor greutăţi, a manevrelor economice ale
burgheziei, clasa muncitoare, condusă de P.C.R., î n alianţă cu ţărănimea
m u n ci toare şi celelalte categorii de oameni ai muncii, îşi apăra şi conso
lida puterea politică. Aceasta constituia premisa majoră a înfăptuirii na
ţional izării principalelor mijloace de producţie.

3. Pregătirea şi înfăptuirea actului revoluţionar al naţionalizării
Un rol însemnat în cadrul măsurilor i niţiate de partid în direcţia în
frîngerii rezistenţei reacţiunii burgheze. care se apunea deschis sau ascuns
desfăşurării revoluţiei democrat-populare, pentru pregătirea condiţiilor
naţionalizării l-a constituit organi zarea controlului muncitoresc. Definind
sarcinile controlului muncitoresc, V. I. Lenin arăta că ,.atîta timp cît mun
citorii înaintaţi nu vor fi organizat şi efectuat o campanie victorioasă şi
necruţătoare împotriva celor care calcă ac-est control sau nu se sinchisesc
de el. nu se va putea trece de la primul pas (controlul muncitoresc) spre
socialism la cel de al doilea pas. adi·că la reglementarea producţiei de ca
tre mun citori"47 . O importanţă hotărîtoare pentru întregul proces revolu
ţionar din anii care au urmat eliberării în ţara noastră l-a avut trecerea
la organizarea comitetelor muncitoreşti şi instituirea controlului clasei
munci toare asupra întreprinderilor48. Controlul muncitoresc a luat fiinţă
de j os prin ,.comisiile de producţie" organizate pe linie sindicală. Odatil
cu i nstaurarea puterii democrat-populare la 6 martie 1 945. controlul mun
citoresc a căpătat un caracter mai complex şi mai cuprinzător, el a de
venit un mijloc de luptă pe care noua putere de stat l-a folosit cu succes
împotri \· a reacţiunii şi a sabotajului. pentru ridicarea producţiei, reface
rea şi dezvoltarea economiei naţionale. Prin înfiinţarea Consiliului supe
rior al economiei naţionale49, ca urmare a reorganizării Ministerului In
dustri€i şi Comerţului50, au fost .create cîteva din mjjloacele prin care clasa
muncitoare, in fruntea întregului popor, condusă de partid, exercita con
trolul de jos şi de sus asupra producţiei. pregătea condiţiile necesare na
ţionalizării principalelor mijloace de producţie. De asemenea, in octombrie
1 947. au fost inventariate toate întreprinderile industriale, comerciale şi
de tt·ansport care depăşeau forţa de muncă a 5 muncitori.
Inventarierea întreprinderilor industriale, comerciale şi de transport
a avut un mare rol în pregătirea măsurilor necesare naţionalizării princi
palelor mijloace de producţie.
· Pe baza indicaţiilor conducerii partidului au fost înfiinţate comisiile
judeţene de naţionalizare51. Aceste comisii trebuiau să asigure pe teritoriul
fiecărui judeţ coordonarea tuturor factorilor răspunzători pentru înfăptui
rea naţ.ionali:t..ării. Preşedinţii comisiilor judeţene de naţionalizare erau se
cretarii comitetelor judeţene de partid.
Comisia judeţeană de naţionalizare Braşov a stabilit din timp între
prinderile care urmau să fie naţionalizate. Selectarea şi pregătirea cadrelor
de conducere a fost o muncă de mare răspundere făcută cu deosebită grijă
u V. 1. Lenin. Opere, voi. 27. Bucureşti, 1959, p. 238.
48 programul P.C.R . . . . , p. 54.
49 Monitorul oficial, nr. 271 , 26 noiembrie, 1945.
5B Ibidem, nr. 129, 10 iunie, 1947.
s1 " Lupta de clasă", nr. 5, 1963, p. 18.
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!ii in cea mai deplină conspirativitate. In acelaşi timp s-a organizat şi secu
ritatea întreprinderilor prevăzute pentru naţionalizare. O mare atenţie
s-a acordat prevenirii furturilor, incendiilor, distrugerilor de maşini şi
m a teriale, asigurării alimentării cu energie electrică a întreprinderilor etc.
Aceste măsuri au fost realizate în mod nemijlocit de Comitetul judeţean
de partid BraşoY pe baza instrucţiunilor C.C. al P.C.R. Organizaţiile de
partid au cerut comuni!-;tilor. tuturor muncitorilor să dea dovadă de vigi
lenţă faţă de acţiunile duşmănoase de clasă.
Referindu-se la adînca rezonanţă istorică a actului naţionalizării, tova
răşul Nicolae Ceauşescu sublinia : , .Coincidenta istorică, plină de profunde
semni ficaţii sociale. face ca chiar în ziua proclamării guvernului revoluţio
nar de la 1 848 să fi avut loc tot la 1 1 iunie, în 1 948, cu o sută de ani mai
tîrz i u. actul smulgerii pe cale revoluţionară din mîinile clasei exploatatoare
a principalelor mijloace de producţie şi trecerea la făurirea societăţii so
cialiste în România" 52 .
·

Pe baza instrucţiunilor C .C . al P.M .R. în oraşul Braşov la 1 1 iunie
1 948 au fost naţionalizate 58 de intrepri nderi metalurgice, construcţii de

maşini. chimice, de transport, construcţii, forestiere. pielărie, textile, ali
mentare etc.s3 .
I n ziua de 1 1 iunie 1 948 la ora 1 2, conform instrucţiunilor C.C. al
P.C.R., i n întreprinderile naţionalizate din oraşul Braşov au avut loc şe
dinţe de instructaj 1'8. care au participat secretarul organizaţiei de partid,
noul director, birourile organizaţiilor de bază, comitetele sindicale. La
aceste şedinţe s-a arătat importanţa actului revoluţionar al naţionalizării,
sardnile care revin fiecăruia şi pregătirea mitingului care urma să fie
ţinut cu toţi muncitorii in aceeaşi zi la ora 14. Anunţarea prin radio a
hotălirii cu privire la naţionalizare a fost însoţită în fiecare fabrică din
Braşov de mari şi însufleţite adunări muncitoreşti. La aceste mitinguri,
secre tarii organizaţiilor de bază au anunţat Hotărîrea C.C. al P.C.R. şi
adoptarea legii cu privire la naţionalizarea principalelor mijloace de pro
ducţie de către Marea Adunare Naţională a R.P.R.
lmpreună cu toţi cei ce muncesc de pe întreg cuprinsul patriei noas-'
tre, oamenii muncii din Braşov au primit cu entuziasm această veste. Ei
şi-au exprimat cu multă însufleţire dragostea şi devotamentul lor faţă de
P.C.R., inspiratorul şi organizatorul actului revoluţionar al naţionalizări i ,
care a permis c a muncitorii s ă devină stăpînii şi organizatorii producţiei
în întreprinderile în care au fost exploataţi de capitalişti.
Trăsătura cea mai caracteristică a mitingurilor de masă. cu prilejul
naţionalizăr:ii, a fost participarea largă, plină de însufleţire a muncitori
lor, care prin prezenţa lor masivă au. pecetluit pentru totdeauna măsurile
luate de partid şi guvern, demonstrînd inalta conştiinţă de clasă a mun
citorilor braşoveni.
La uzinele Astra, peste 4500 de muncitori, i ngineri , tehnicieni şi func
ţionari au salutat cu bucurie în cadrul mitingului organizat în intreprin
derea lor, actul naţionalizării principalelor mijloace de producţie . Plini
de bucurie şi entuziasm , ei au adoptat o moţiune în care se arată : "Zorile
5f Nicolae Ceauşescu, România pe drumul construirii societăţii socialiste multi
lateral dezvoltate, voi. 8, Bucureşti, 1973, p. 5197.
sJ ., Drum nou", nr. 1 1'18, 13 iunie, 1948.
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unei vieţi noi se deschid in faţa noastră acum cind ştim că fiecare maşină,
fiecare cărămidă aparţine poporului"54.
După naţionalizare, mobilizaţi de organizaţiile de partid, muncitorii
au asigurat securitatea intreprinderilor. Aşa de pildă, la fabrica Schiel,
60 de muncitori s-au angajat să păzească avutul obştesc. Cu ocazia pre
luării întreprinderilor, toţi muncitorii, incepind cu secretarul organizaţiei
de bază, noul director şi delegatul sindicatului. pînă la ucenicul din anul
întîi, au dat dovadă de vigilenţă sporită. Această stare de spirit ce a cu
prins intreaga noastră clasă muncitoare se explică prin faptul că "prin
na ;ionalizan•, preciza tovarăşul Nicolae Ceauşescu, a luat na�tere în eco
ncmia naţională sectorul socialist, lichidindu-se in industrie contradicţia
dintre caracterul social al producţiei şi însuşirea privat capitalistă. Naţio
nalizarea . crearea proprietăţii socialiste au deschis calea trecerii la con
ducerea planificată· a economiei naţionale, la folosirea conş tientă a legi
tăţilor ecanomice în interesul sporirii avuţiei naţionale, al dezvoltării ar
monioase a forţelor de producţie. S-au creat premisele aplicării politicii
de industrializare socialistă, condiţie a lichidării într-un termen scurt a
înapoierii moştenite din trecut, a întăririi independenţei naţionale, a ridi
cării nivelului de civilizaţie şi bunăstare al întregului nostru popor"55.
Naţionalizarea a avut urmări pozitive, nu numai pentru clasa munci
toare, clasă conducătoare în stat, ci şi pentru celelalte categorii de oameni
ai muncii din oraşele şi satele patriei noastre. Apariţia sectorului socialist
in economia naţională a macrat intensificarea ofensivei socialismului im
potriva capitalismului, pentru lichidarea tuturor poziţiilor economice pe
care elementele capitaliste le mai deţineau in industrie, comerţ şi agricultur-ă, pentru desfiinţarea completă a exploatării omului de către om,
pentru asigurarea victoriei depline şi definitive a socialismului in toate
domeniile vieţii de stat.
După naţionalizare acţiunile duşmănoase ale foştilor patroni care
făceau totul pentru a lovi în puterea politică a clasei muncitoare prin
sabotaj economic, acte de diversiune etc. , se împleteau cu neajunsurile
inerente oricărui început de înnoiri profunde. Majoritatea unităţilor indus
triale duceau lipsă de materii prime, nu dispuneau de piese de schimb,
nu aveau posibilităţi să plătească la timp salariile muncitorilor din lipsă
de fonduri. De asemenea, se simţea o lipsă acută de cadre, muncitori cali
ficaţi, ingineri şi tehnicieni. Toate acestea provocau mari greutăţi in lupta
pentru dezvoltarea întt·eprinderilor naţionalizate.
In anii care au premers naţionalizării, foştii patroni n-au făcut nici
un fel de investiţti. n-au înlocuit şi nici măcar n-au reparat utilajul şi
instalaţiHe. Pen tru a face să dispară urmele acestor secţiuni duşmănoase,
patronii fabricii Voina au sustras toate actele şi registreles6.
In unele în·treprinderi, ca de pildă la Fabrica de pielărie Schmidt,
foştii patroni au rămas să lucreze ca salariaţi. Profitînd de lipsa de vigi
lenţă a directorului, unul dintre foştii patroni a sustras 60 de file din
registrul inventar pe care le-a ars. Aceste acţiuni duşmănoase au fost
..<femascate de muncitorj, care au tras la răspundere pe vinovaţi57.
·
nr. 1 1 22, 18 iunie, 1948.
'55 Nicolae Ceauşescu, op. cit., p. 598.
56 "Drum nou", nr. 1 124, 2'0 iunie, 194.8..
57 Ibidem, nr. 1134, 30 iunie, HMI8.
54 Ib�ăem,
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In şirul manifestărilor luptei de clasă in intreprinderi se numara sa
botajul şi actele de diversiune puse la cale de reacţiune în scopul pro
vocării nemulţumirilor in rîndurile muncitorilor. La fabrica de celuloză
Zărneşti a fost incendiată o baracă în care se afla instalaţia pentru fabri
carea vatei necesare producţiei cuptorului asfaltat. L:1 uzina Steagul toşu
a fost organizată sabotarea construirii unei linii de înaltă tensiune de
către un grup de sabotori. Aceştia au impiedicat terminarea reţelei la
termenul fixat, prin oprirea curentului electric de la centrala electrică
care deservea fabrici le : Breiner Bela, Vacuum Oil şi Atelierele C .F.R. pe
motiv că trebuiau efectuate anumite legături cu reţeauaS8.
In aceste condiţii grele, conduşi de organele şi organi zaţiile locale de
partid, pe baza liniei politice generale a partidului nostru, muncitorii dill
Braşov incep să lucreze într-un spirit nou. In conştiinţa lor se dezvoltă
ideea că munca lor nu mai crează venituri patronilor, ci este îndreptată
in direcţia infloririi economiei naţionale, chezăşia bunăstării tuturor celor
ce muncesc. Muncioorii încep să-şi insuşească noua disciplină a muncii, se
străduiesc să îmbunătăţească calitatea produselor, reduc timpul de lucru,
organizează întreceri socialiste, se preDcupă de reducerea preţului de cost
la produsele fabricate.
Un rol important in asigurarea succesului naţionalizării, 1-au avut
indicaţiile C.C. al P.C.R. cu priyire la colaborarea strînsă dintre organi
zaţiile de partid, noul director şi sindicat. Partidul a subliniat cu toată
tăria că una din condiţiile propăşirii întreprinderilor naţionalizate constă
în reuşita acestor colaborări. In vederea atingerii acestui obiectiv, Comi
tetul judeţean P.C.R. Braşov, a luat măsuri necesare stabilirii atribuţiilor
fiecărui factor răspunzător de bunul mers al producţiei şi al intreprin
derii, cerind ca ele să fie aplicate şi respectate intocmai. In cadrul acestor
colaborări, directorul era răspunzător de buna administrare şi funcţionare
a întreprinderii59. Pentru noii directori proveniţi în marea majoritate
din muncitori, (46 din 58 de directori au fost muncitori) au fost organi
zate cursuri serale. La aceste cursuri erau predate cunoştinţe de tehnolo
gie, contabilitate etc.60. Un rol important în invingerea greutăţilor ş1 uşu
rarea muncii noilor directori, l-a avut faptul că ei se bucurau de sprijinul
maselor de muncitori61.
Noile cadre de conducere care şi-au făcut şcoala în focul acestor
bătălii istorice au primit cu simţ de răspundere sarcinile încredinţate şi
au depus eforturi susţinute ca să-şi insuşească arta conducerii intreprin
derilor naţionalizate, să devină buni cunoscători şi .organizatori ai pro
ducţiei. Colaborarea sttrînsă dintre directori. organizaţiile de partid şi sin
dicale, a contribuit nemijlocit la obţinerea unor rezultate din ce în ce mai
bune în procesul de producţie.
Membrii de partid de la uzinele "Steagul roşu" au desfăşurat o muncă
politică susţinută in rîndurile muncitorilor, inginerilor şi tehnicienilor,
reuşind prin forţa exemplului personal, ca întregul colectiv să se inca
dreze în lupta pentru îmbunătăţirea procesului de prooucţie. Acest lucru
şi-a găsit expresia i n faptul că la i ncepl.lftul lunii noiembrie 1 948 a fost
58
!">9

60
61

Arhiva Comitetului ;udeţean P.C.R. Braşov, Fond : 3, Dos. 46, f. 38.
Ibidem, Fond : 3, Dos. 49, f. 16.
I bidem, f. 7 1 .
Ibidem.
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construit cel de al 1 000 vagon de cale ferată62 . La uzina Breiner Bela în
luna iulie a crescut productivitatea muncii cu 70j0 faţă de luna iunie 1 948,
iar la Ancora română producţia din iulie 1 948 a depăşit-o pe cea din iulie
1 938 cu 1 1 01lj063. In secţia de freze a uzinelor "Tractorul", a fost introdusă
o metodă nouă de lucru la freze, fapt ce a dus la creşterea productivităţii
m uncii cu 850j064.
Naţionalizarea principalelor mijloace de producţie, a permis apariţia
m işcării de inovaţii şi a întrecerilor socialiste. Acest lucru confirmă din
plin cuvintele lui V. l. Lenin, care arată că numai în condiţiile socialis
mului . ,după secole de muncă pentru alţii, de muncă silnică în folosul ex
ploatatorilor, se iveşte posibilitatea muncii omului pentru el însuşi, posi
bilitatea unei munci care să se bizuie pe toate cuceririle tehnicii şi ale
culturii socialiste"�. Practica întreprinderilor naţionalizarte din ţara noas
tră a dovedit întru totul justeţea acestor cuvinte. La atelierele de auto
motoare C.F.R. Braşov, numai într�o singură partidă imediat după naţio
n alizare au fost realizate 5 inovaţii66. Fruntaşii în producţie de la uzinele
Steagul roşu au adus întreprinderii importante economii. Prin construirea
unui dispozitiv de găurit segmenţi au fost obţinute economii în valoare de
2 1 0 000 lei67 . Unul din produsele importante ale Intreprinderii "Metrom"
îl constituia fabricarea lămpilor de benzină. Prin modificările aduse pro
cesului de fabricaţie a fost realizată o inovaţie care a adus economii în
valoare de 396 000 lei68 . Organizarea raţională a procesului de producţie,
eliminarea cheltuielilor neproductive, reducerea consumului de materii
prime la strictul necesar, a făcut ca fabrica de textile "Drapelul roşu"
să-şi sporească rentabilitatea cu 2300fo, făcînd economii de sute de mii
de lei lunar. Dintr-o fabrică defidtară cum era înainte de naţionalizare
în numai cinci luni de zile, muncitorii au transformat� într-o intreprin
dere înfloritoare69.
Mişcarea inovatorilor în producţie şi noua atitudine faţă de muncă,
se extinde treptat în toate întreprinderile braşovene. Tot mai mulţi mun
cito ri . ingineri şi tehnicieni, însufleţiţi de exemplul comuniştilor, se stră
duiesc să aducă fabricilor şi uzinelor în care lucrau economii sporite, prin
creşterea producţiei, ridicarea productivităţii muncii şi îmbunătăţirea cali
tăţii produselor.
Realizările obţinute în procesul de producţie au dus la dezvoltarea
în treprinderilor socialiste, fapt care a influenţat nemijlocit asupra creşterii
n ivelului de trai material şi spiritual al oamenilor muncii, îrnbunătăţin
du-se în acelaşi timp condiţiile de lucru la locul de muncă.
Prin grija organizaţiilor de partid, a sindicatelor şi a noilor condu
ceri ale întreprinderil-or naţionalizate, realizările din producţie se imbină
î n m od armonios cu realizările pe plan social. Pînă in septembrie 1 948,
numai muncitorii feroviari din Braşov au primit 60 de apartamente, 1000
62

Ibidem, Dos. 3, f. 100.
.,Drum nou", nr. 1!183, 29 august, 1948.
64 Arhiva Comitetului ;udeţean P.C.R. Braşov, Fond : 2, Dos. 6. f. 3.
65 V. I. Lenin, O pere vol. 26, Bucureşti, 1954, p. 392.
66 " Drum nou", nr. 1246, 10 noiembrie, 1948.
67 Ibidem, nr. 1 244 . 7 noiembrie , 1948.
68 Ibidem, nr. 1264, 1 decembrie, 1948.
69 Ibidem, nr. 1273, 11 decembrie, 1948.
63
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de noi apartam ente fiind în construcţie7°. Pe lîngă uzina Steagul roşu şi-a
început activitatea Căminul de zi pentru copii71. La fabrica Dezrobirea
cantina se bucură de aprecierile pozitive ale muncitorilor. Pe lîngă can
tină ei mai a\·eau la dispoziţie o sală special amenajată cu mese de şah,
radio şi o bibliotecă72. Fabrica de celuloză şi hîrtie din Zărneşti a îmbu
nătăţit simţitor condiţiile de muncă pentru salariaţi. La această intreprin
dere, inainte de naţionalizare, o serie de muncitori erau n�voiţi să-şi aducă
scu l e l e de acasă. In noile condiţii, sculele necesare pentru decojirea lem
nului sînt ale fabricii, care le pune la dispoziţia muncitorilor73.
Exem p lele de mai sus exprimă limpede grija deosebită care se acordă

oamenilor muncii. atît în ce priveşte locul de producţie, cît şi î n ce pr i 

veşte condiţiile de trai. Programul de investiţii pe ultimul semestru al
anu l u i 1 948 a prevăzut fonduri speciale pentru construirea de locuinţe

muncitoreşti. săli de leotură, cantine, policlinici etc. lncă în primele luni
după naţionalizare. clasa muncitoare, condusă de P.C.R. începe să culeagă
î m preună cu întregul popor munci tor roadele acestui însemnat act revo
luţionar.

Schimbările profunde care s-au petrecut î n în treprinderile naţionali
zate. au fost consemnate şi în noile denumiri pe care acestea le-au primit.
Vechile denumiri caracteristice epocii bazată pe exploatarea şi asuprirea
o m u l u i de către om, au fost înlocuite cu denumiri corespunzătoare conţi
nutului nou, radical opus celui existent pe timpul patronilor. Steagul roşu,
Tractoml. Temelia, Drapelul roşu, Breiner Bela, Ion Fonaghy, Horia, Cloş

ca şi C rişan etc. reprezintă simboluri de luptă şi unitate a proletariatului,

ale unirii mijloacelor de producţie î n mîinile oamenilor muncii, numele
eroi lor poporului muncitor, fii ai clasei m uncitoare şi ai ţărănimii munci
toare, care şi-au dat viaţa pentru libertatea celor asupriţi. De noile denu
miri oamenii muncii sînt legaţi prin toate fibrele inimii. exemplul de jertfa

poporu l u i muncitor făcîndu-le în permanenţă imbold în muncă şi luptă.

4. Naţionalizarea şi dezvoltarea economico-socială a judeţului

şi municipiului Braşov

Naţiona lizarea principalelor mijloace de producţie a fost premisa ne
cesară pentru industrializarea socialistă, pentru dezvoltarea tuturor celor
lalte ramuri ale economiei naţionale, pentru folosirea tuturor resurselor
naturale în interesul poporului n ostru.
Sub conducerea clasei muncitoare în frunte cu partidul comunist,

în

România s-au înfăptuit profunde transformări revoluţionare. Dintr-o ţară

agr<:u-ă. cu o industrie slab dezvoltaă şi o agricultură înapoiată, cu un nivel
de. tmi di ntre cele mai scăzute

(doar 80

dolari pe cap de locuitor), cu o

im portantă parte din populaţie neşti.u toare de carte, Român i a socialistă a
devenit o ţară indus trial-agrară

cu

o industrie

dinamică, o

agricultură

modernă şi o economie în plin avint, întregul nostru popor beneficiind
cuceririle civilizaţiei şi culturii.
7D Ibidem, nr. 1204, 23 septembrie, 194:8.

71 Ibidem, nr. 1255, 20 noiembrie, 1948.

72 Ibidem, nr. 1206, 25 septembrie, 1948.
n Ibidem, nr. 12'5.2, 17 noiembrie, 1�.
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1n cele trei decenii �are au trecu;t de la naţionalizare, producţia indus
trială a ţării noastre a crescut de 45 de ori iar ritmul nostru mediu de
creştere a producţiei industriale de 1 2,2% in perioada 1 9 &3-1 975 con
tinuă să se situeze printre cele mai inalte din lume dovedind că proprie
tatea socialistă generează un nou sistem de i nterese şi stimuli.
Sub conducerea organizaţiilor de partid, oamenii muncii din Braşov
au păşit ferm la î ndeplinirea sarcinilor care le reveneau in domeniul refa
cerii economiei naţionale, reorganizării şi reprofilării intreprinderilor, con
struirii unor intreprinderi şi secţii noi.

In anii care au trecut de la naţionalizarea principalelor mijloace de
producţie, oamenii muncii din oraşul de la poalele Timpei au participat
activ la traducerea în viaţă a liniei politice a partidului nostru. In ace�ti
ani de luptă şi muncă, judeţul şi municipiul Braşov au cunoscut transfor

mări fundamentale. Judeţul nostru se prezintă cu o economie complexă,
multilateral dezvoltată, cu un pronunţat profil industrial. Industria repre
zintă cea 90 0j0 din totalul producţiei globale a judeţului, iar ritmul mediu
anual a fost în cadrul cincinalului trecut de 1 3, 50/0• Producţia industrială

a j udeţului in 1980 va depăşi 70 miliarde lei situîndu-1 pe locul II pe ţară,
80o;0 din această producţie se va realiza in ramurile : construcţii de maşini
şi chimie - ramuri de vîrf ale economiei noastre naţionale.
Municipiul Braşov a devenit un puternic centru industrial al ţării dis
punînd de o industrie constructoare de maşini în plin a vint. ProdU<·ţia
industrială este în prezent de 71 ori mai mare decît in 1 938 anul "de virf"
al industriei capitaliste in România. Sint semnificative i n acest sens citeva
date ale unor intreprinderi constructoare de maşini din municipiul Bra
�ov. Hidromecanica produce d.e UO ori mai mult decit în 1 94 8 . Numărul
de tractoare a crescut de la 2 bucăţi fabricate intr-o singură zi in 1 948
la 1 60 bucăţi pe zi in acest an. Dacă in 1 9 5 1 se fabricau 2 tipuri dP trac
toare şi se e.xportau în 2 ţări, in prezent se exportă 33 tipuri de tractoare

cuprinse intre 35-360 CP in aproape 90 ţări de pe toate meridianele glo
bului. Din cele peste 600 000 tractoare produse de intreprinderea ,.Trac
torul" 300 0 0 0 au fost exportate.
Intemeiat cu peste trei decenii in urmă, determinat de comandamente
de ordin economico-sociale, invăţămîntul superior tehnic braşovean a în
ceput cu o singură facultate - facultatea de silvicultură cu 1 1 5 studenti
în anul 1, aj ungind in anul universitar 1 978/1979 in 5 facultăţi şi 20 secţii
l?i cu 2260 studenţi în anul l. Numărul total al studenţilor în Universi
tatea braşoveană este in prezent de peste 1 0 .000. Se impune să subliniem
şi apariţia in ora�ul Braşov a noilor şi modernelor aşezăminte de învăţă
mînt, cantine şi cămine studenţeşti de pe "Colina Universităţii" şi com
plexul Memoran dum.
Braşovul este şi leagănul a numeroase tehnologii moderne. Aici sub
conducerea organelor şi organizaţiilor de partid s-a aplicat in prem ieră
o serie de metod" ştiinţifice de conducere şi organizare, au fost lansate
acţiuni şi iniţiative muncitoreşti. Acest lucru a fost subliniat chiar de se
cretarul general al partiduLui nostru în cuvintarea la adunarea populară
din municipiul Braşov din 1 septembrie 1977 : "Avem la Braşov un activ
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de partid bun. Iată de ce sînt convins că atît organizaţiile de partid, cît şi

fiecare comunist, organizaţiile de tineret, sindiJCale, de femei, colectivele
de conducere din întreprinderi, toţi oamenii muncii vor face totul pentru
a

indeplini în cele mai bune condiţiuni minunatele prevederi ale Progra

mului partidului pentru dezvoltarea mai rapidă şi mai accentuată a patriei

noastre, pentru făurirea societăţii socialiste multilateral dezvoltate in p a
tria noastră".

Acestor aprecieri făcute de cel mai iubit şi preţuit fiu al poporului

nostru, acestui insufleţitor indemn adresat

braşovenilor, comuniştii, toţi

oamenii muncii din Braş-ov răspund cu înălţătoare fapte de muncă adu

cindu-�i din plin contribuţia la cauza socialismului în patria noastră.
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DE LA LUTTE DES ORGANES ET DES ORGANISATIONS
LOCALE DE PARTI POUR LA PREPARATION
ET L'ACCOMPLISSEMENT DE LA NATIONALISATION
DANS LE MUNICIPE ET DANS LE DISTRICT BRAŞOV
(RESUMt)

L'ouvrage commence par la presentation de la semnification de la
nationalisation en vue de l'edification de la societe socialiste en Roumanie.
Puis on y montre les efforts des communists et des travailleurs de
Braşov en ce qui concerne l'aide accordee au front antihitlerist.
Un antre chapitre de l'ouvrage traite la lutte des organes et des orga
nisations locales de parti pour la mise â l'ecart des consequences de la
guerre, pour l'annihilation des actions hostiles des quelques elements
reactionaires, les efforts des travailleurs pour la redressement economique.
La partie centrale de l'ouvrage analyse la maniere de preparation de
realisation de l'acte revolutionaire de nationalisation des pincipeaux mo
yens de production par les travailleurs de Braşov.
Puis on traite le travail aux elan revolutionaire des travailleurs et des
autres categorie de travatlleurs en vue de la reorganisation des entreprises
pour l'edification d'un industrie moderne.
En final on met en lumiere les consequences de la nationalisation
pour le developpement industrial vertiginaux du municipe et du districte
Braşov.
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CONTROVERSE CORESIENE
\' ASILE OLTEAN

De mai mult de trei sferturi de veac, cînd prin Petru Maior opera
coresiană este socotită prima creaţie in limba română, personalitatea
tipografului a intrat în atenţia cercetătorilor, iar opera sa cunoaşte per
manente acumulări dar şi evidente controverse determinate de lipsa
certitudinilor documentare.
Incă pînă astăzi a rămas nerezolvată problema izvoarelor coresiene,
localizarea precisă a tiparului coresian şi patronajul cărţilor şi tiparului
său, fapt ce a determinat afirmaţii de natura : "Coresi a fost un tipograf
de cărţi bisericeşti româneşti şi slavone care şi-a pus meşteşugul în ser
viciul mai multor beneficiari indiferent de religia sau naţionalitatea lor.
Aceşti editori au fost, în primii ani, primarul Benkner, care făcea operă
de prozelitism protestant printre români, iar apoi calvinii, români şi ma
ghiari" 1
excluzînd contribuţia cărturarilor din Şcheii Braşovului.
Cercetind fondul de "carte veche" încă prezent in Şcheii Braşovului,
care a cunoscut o sumară preocupare din partea specialiştilor (Constantin
Lacea 2 , Candid Muşlea 3, P. P. Panaitescu 4 şi Radu Mircea 5), am putut
intra in posesia unor informaţii menite să dovedească legături certe intre
activitatea tipografiei coresiene şi românii din Şcheii Braşovului, acestea
completindu-se cu informaţiile din vechiul Catastif al bisericii 6, copiat
la 1 684 de David Corbea din porunca lui Brincoveanu, "după un terfelog
vechi" ·care conţine lista vechilor cărţi die Şchei 7•
-

1 . Manuscrise precoresiene in Şcheii Braşovului
Desigur că activitatea tipografică a diaconului Coresi nu putea să
izvorască dintr-un teren viran, iar stabilirea lui la Braşov, prin părăsirea
vechiului centru cărturăresc al Tirgoviştei, nu s-a putut face fără să fi
existat implicaţii politice şi culturale premergătoare, determinate de o
1 Ion Gheţie, Inceputurile scrisului în limba română, Bucureşti, 1974, p. 174.
Constantin Lacea, Biblioteca veohe a Bisericii Sj. Nicolae din Braşov, in
"Transilvania", aprilie-iunie, 1909.
3 Candid Mll:llea, Biserica Sf. Nicolae din Şcheii Braşovului, Braşov, 1943.
• P. P. Panaitescu, Inceputurile şi biruinţa scrisului în limba romdnă, Bucu
reşti, 1967.
s Ion Radu Mircea, Contribuţii la cunoaşterea culturii Şcheilor Braşovului,
in Cumidava, V, B�v. 1971.
6 Arhiva Primei şcoli romdneşti din Şcheii Braşovului, fon d : Protocoale, nr. 1
(în continuare : Arhiva Şchei).
7 Arhiva Şchei, Fond: Protocoale, Catastif 1 (1684-1813), p. 85.
2
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viaţă cărturărească atît a localnicilor, cit şi a celor veniţi pe aceste locuri,
la care in sec. XVI se adaugă înfiinţarea morii de hirtie { 1 546 - prima
din sud-estul Europei), dar şi a legăturilor cu Ţara Românească şi Mol
dova care se intensifică şi sub aspect cultural.
Pe baza Catalogului de carte veche, cit şi a menţiunilor din Proto
coale este evident că la venirea lui Coresi existau toate cărţile de cult
care ar fi putut fi supuse unei editări. Faptul că, alături de manuscrisele
restaurate în secolul XVI cu hirtie braşoveană, am aflat tipăriturile dia
conului Coresi identice in conţinut ne-a determinat să credem de la
început existenţa unei legături între Coresi şi autorii acestor manuscrise
sau a păstrătorilor lor, aceasta cu atit mai mult cu cit într-o lucrare
recentă se concluzionează : "Pînă nu se vor prezenta argumente convin
gătoare, colaborarea dintre diacon şi preoţii braşoveni, oricît de proba
bilă părea ea, trebuie admisă numai în ceea ce priveşte traducerea Caza
niei a II-a e, iar pentru aceasta ne trimite la lucrarea a doi cercetători
braşoveni 9 care luind în discuţie desenul floral din foaia de titlu cu
ornamentele puse pe capul unui înger consideră "un important indiciu
care ne dovedeşte că tipărirea Cazaniei a II-a a fost executată de diaconul
Coresi în tipografia lui Corneliu Honterus", desen aflat şi pe o strană din
lemn de la biserica· din Prejmer (pe care noi n-am aflat-o), ori în realitate
f-oaia de titlu păstrează desenul xilogravat al Evangheliei de la Zabludov,
după care- Coresi a tipărit Cazania: a Il-a, iar acelaşi desen floral l-am
aflat şi pe mantJ.5crisele france� din secolul XVI 1&, deci această afir
maţie nu poate fi luată fn con5idlentţi�, intrucit legătura cărturarilor din
Şchei şi Coresi nu a avut Joc irr cadrul' tipografiei honteriene, dovada ofe
rindu-ne-o manuscrisele din ŞChei după care- a tipărit Coresi. Dacă s-ar
fi tipă'l'it in. tipar-niţa honteriană atunci şi manuscrisele ar fi ·rămas in
posesia )!H"oprietarilE>r acesteia.

Avem dovada că în timpul studiilor de la Pec {Iugoslavia), cunoscutul
cărturar Mihai, colaboratorul dia:conului Coresi, alături de alte cărţi achi
ziţionează S'bornicul tipărit la Veneţia de Bojidar in 1538", păstrat azi în
arhiva muzeului 1 1 • Inainte de a pleca in Muntenia (1 518), Toma, unduul
popei Mihai, dăruieşte bisericii paFtea I a Sbornkului, un manuscris din
secolul al XV-lea 12 • La venirea sa, Coresi tipăreşte doar partea a U-a a
Sbornicului după cel adus de Mihai, transpunindu-1 din redacţie sîrbă
în redacţie medio-butgară (redacţie a majorităţii cărţilor coresiene), fără
a tipări şi partea I intrucit aceasta exista in manuscr.is. Deci, evident că
Sbornicul a fost tipărit la cererea cărturarului Mihai. La numai 12 ani
Coresi retipăreşte ambele părţi ale Sbomicului,. folosind de. data a�asta
manuscrisul dat de Toma şi cartea de la Veneţia .Am putut stabi li legă
tura dintre acestea atit pe baza tipăriturii coresiene, cît şi a manuscrisului
şi. a cărţii veneţiene păstrate in Şcheii Braşovului. Ne-a fost dat să aflăm
şi un alt exemplar al Sbornicului de la 1 580, îmbrăcat in copertă de lemn
.

e Ion Gheţie, op. cit., p. 179.
.
9 Arnold Huttmann şi Pavel Bider, Geneza Caianiei a II-a (1581) şf legăturile
dtaconului Coresi cu tipografia latină din Braşov, in Studii de limbă literară şi
filologie, Bucureşti, 1969, p. 2 46 .
1o . Z enon Kosidowski, Povestiri biblice, B ucu reşti , 1970; p.
61.
1 1 A rhiva Şchei, fon d : Carte v e ch e nr. 125.
12 Ibidem, nr. 68.
,
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!?i piele pe care f'crie "Evanghelie - 1 6 1 2", fapt pentru care nu a fost
identificat pînă acum 13.
In baza tradiţiei, Psaltirile coresiene ( 1 568, 1 570, 1 577) au fost puse
în legătură şi filiaţie cu textele rotacizante maramureşene de cei mai
mulţi cercetători fără a studia numeroasele manuscrise ale Psaltirei aflate
în Şcheii Braşovului şi la Academie. Editînd Psaltirea bilingvă coresiană,
Stela Toma 14 îşi exprimă nedumerirea că nu s-a putut stabili cu precizie
ce text a stat la baza traducerii ace•;tei cărţi, iar George Mihăilă consideră
că textul slav din Psaltirea bilingvă e originalul celui românesc 15. In
fondul de carte veche din Şcheii Braşovului am putut identifica un manu
scris atribuit lui Toma şi iventariat pentru secolul al XVII-lea pe care
l-am putut data pe bază de filigran şi limbă în secolul al XV-lea de
sfîrşit. Se poate remarca cu multă uşurinţă identitatea perfectă a conţi
nutu lui cît şi a orn amentării dintre Psaltirea bilingvă a lui Coresi şi ac�ti
spalmi ai cărturarului Toma. Ba mai mult, într-un Minei 16, care a apar
ţinut lui Iane,, celălalt colaborator coresian, am aflat 4 file dintr-o Psaltire
coresiană încă neidentificată cu conţinut identic cuprinzînd "Cîntecul lui
Asaf 78, în sfîrşit ce schimbă-n mărturia lui Asaf de Asirie şi Cîntecul
lui Asaf 80". Vechiul Catastif al isericii menţionează : "2 psaltiri tipar
nice cu xinaxar" şi "2 psaltiri mai proaste" u ;timele fiind, după ipoteza
noastră, manuscrise!� slav şi române''C al Psaltirii bilingve de la 1 577.
Deci o nouă dovadă a legăturii direci e dintre cărturarii din Şchei şi
Coresi. In acest caz afirmaţia lui Ion Gheţie "tipărirea în 1570 a Litur
ghierului şi a Psaltirii se datoreşte tocmai Reformei şi în speţă episcopu
lui calvin Pavel Tordaş, care . . . a hotărît �'ă l a"e neschimbat ritul tradi
ţional al bisericii dar să înlocuia"că în "lujbe limba slavon ă prin română,
ca un prim şi foarte important pas pe ca.lea definitivei incorporări in
mişcarea calvină a românilor transilvăneni" 1 .
Izvorul, după care Coresi a tipărit Octoihul din 1 575 (glas 5-8) din
porunca lui Alexandru II, voievod al Ţării Româneşti, l-am identificat
printr-un alt manuscris din Şchei 1 8, inventariat greşit drept Catavasier
slavon. Manuscrisul a fost inceput in Serbia la 1492 şi continuat la
Păuliş pe Mureş (lîngă Arad) de Nicola diac de unde a fost donat mă
năstirii Ostrov din 01� enia. Manuscrisul a fost adus in Şcheii Braşovului
inaintea venirii lui Coresi intrucit este restaurat cu h irtie braşoveană din
secolul al XVI-lea. Aducerea lui n -a putut fi făcută decit prin acelaşi
Toma care in timpul copilăriei fusese copilul de casă al banului Craiovei,
iar acum in plină epocă coresiană intreţinea legături cu Ţara Românească.
La 1570 este cel care plăteşte da oria diaconului Coresi faţă de Fronius
pentru a nu i se sechestra tiparniţa diaco , ului Coresi 19• In Catastiful
vechi�O este menţionat "1 Anghilist (Octoih), adecă bocat penta" şi "An13 Ibidem, nr. 88.
14 Stela Toma, Coresi - Psaltirea slavo-română ( 1 5 77) în comparaţie cu Psal.tirile coresiene din 1570 şi din 1589, Bucureşti, 1976, p. 17.
15

Ibidem.
.A rhiva Şchei, mss. 14.
Ion Gheţie, op. cit., p. 180.
Arhiva Şchei, mss. 1 .
Fr. Pali , C u privire l a activitatea d e tipograf a lui Coresi (o ştire nouă), fn
.Studii şi cercetări de bibliologie, III, 1 960.
20 Arhiva Şchei, fond : Protocoale, Catastif 1 (1684-1 813), p. 85.
16
17
1e
19

'23 - Cumldava

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

354

VASILE OLTE ANU

ghiUst bocat penta de la Iliaşi", fiind vorba de Iliaş Rareş ( 1 54fl- 1 5 5 1 )
din a cărui poruncă a tipărit D imitrie Liubovici m a i multe cărţi destinate
bisericilor din Moldova.
Tetraevangheliarul coresian, mult timp socotit prima carte româ
nească, a fost pus mai întîi în relaţie cu Evangheliarul slav tipărit de
Macarie la Tîrgovişte (1 508) 21, pentru ca mai apoi să fie pus în relaţie
de Alexandru Mareş cu Evangheliarul slavo-român de la Sibiu
( 1 559- 1 560), provenit tot din Şchei 22. In arhiva muzeului am reuşit să
mai identific şi un alt Tetraevangheliar manuscris, restaurat cu hîrtie
braşoveană de secolul XVI 23, care de asemenea poate fi pus în relaţie
cu tipăritura coresiană. Alături de acestea, prezenţa unui Tetraevanghel
mîniat scris pe pergament de Matiaş Logofătul în timpul lui Lăpuşnean u24,
precum şi a unui Codice, care cuprinde în partea a doua tot un Tetra
evanghel 25 j ustifică multipla verificare a cărţii tipărite de Coresi cu ele
mente ale Reformei. Un exemplar al Evangheliei coresian, aflat astăzi
în posesia unei familii braşovene, păstrează titlurile scrise de un copist
local, a cărui grafie a fost identificată pe un alt manuscris din Şchei,
ceea ce ne-a permis să stabilim o altă relaţie dintre Coresi şi copiştii locali .
Aceste mărturii oferite de manuscrise, cărora nu li s-au stabilit auto
rii decît doar prin prezenţa lor în Şcheii Braşovului, înainte de venirea
lui Coresi sau în timpul prezenţei lui, constituie doar un capitol al dove
zii că diaconul Coresi a tipărit în Şcheii Braşovului folosind cărţile-manu
scris ale cărturarilor locali.

2. Copiştii de manuscrise din Şcheii Braşo,·ului
Biruinţa scrisului în limba română prin cărţile tipărite în Şcheii
Braşovului şi datorate diaconului Coresi n-ar fi fost posibil de explicat
fără presupunerea unei vieţi culturale susţinută de copiştii locali ca
autori de manuscrise şi destinate teascurilor coresiene. Lip<>ite de epilo
guri şi prologuri datorită uzanţei, dar şi "bunăvoinţei" unor răuvoitori
care au şters şi au tăiat intenţionat multe din însemnările marginale,
manuscriselor le poate fi stabilit autorul cu mai multă greutate, fapt ce
a dus şi la emiterea unor concluzii subiective.
Este cunoscut faptul că, spre deosebire de cărţile tipărite, manuscri
sele au în general o mai slabă circulaţie fiind unicitatea lor iar de cele
mai multe ori rămîn pe locul unde s-au creat, sau pentru care s-au creat,
afară de cazul in care acestea au menţiunea aducerii sau cumpărării lor
din altă parte. In acest sens o satisfacţie deosebită ne-a oferit-o reconsti
tuirea bibliotecii cărturarului Mihai, fostul colaborator al diaconului
C oresi, ctitorul şcolii de piatră şi făuritorul unei bogate vieţi culturale
in Şcheii Braşovului. Cele 17 cărţi (pe care nu le prezentăm din lipsă de
spaţiu) provin in parte din Ţara Românească şi Moldova, parte din Serbia,
Veneţia şi Rusia, dar toate sînt precoresiene şi completează spaţiul de
carte necesar ritului ortodox pe tot timpul anului . Ele se găseau încă în
Florica Dimitrescu, Tetraevanghelul tipărit de Core si, Bucureşti, 1 963, p. 17.
Alexandru Mar�, Liturghierul lui Coresi, Bucur�ti, 1967.
Arhiva Şchei, mss. 35.
Ibidem, mss . 4.
25 Ibidem mss . 1 177.

21
22
23
24
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biblioteca sa la venirea l u i Coresi, fiind donate abia ulterior (după 1 6 00}
de către fiul său, cunoscutul cronicar Vasile I .
Inainte de venirea lui Co re si, c u aproape 1 0 0 d e ani, î l aflăm p e popa
Costea donînd un Minei-sinaxar, scris după ipoteza noastră Lot de el�
întrucît însemnările marginale scrise de mîna sa păstrează aceeaşi limbă
şi grafie a manuscrisului . El este cun os c u t pentru legăturile sale cu
Muntenia şi mai ales ca om al lui Laiotă B as arab, care în repetate rînduri.
la 1 4 7 7 îl cheamă l a e l în Muntenia spre a-l răsplăti pentru serviciile
aduse în timpul pribegiei lui la Braşov26, dar moare înainte de a ră spunde
chemării domnului, căci piatra de mormînt, aflată azi în muzeu, consem
nează ziua de 2 decembrie 1 477.
Contemporan lui Costea, trăieşte popa Bratu, mort î n anul 1 5 1 5,
cerut de românii din Răşinari şi saşii din Sibiu ca "scriitor la Cetate".
apreciat pentru cultura sa formată în Şcheii Braşov u l ui 27 . La 1 4 95 îl
aflăm redactînd la Sibiu scrisori româneşti 28. De la el se p ăs trează şi azi
două manuscrise ale Molitvelnicului slavon cumpărate de Dobre, tatăl
popii Mihai. Unul din manu scr i se păstrează şi două pagini in limba ro
mână sub titlul de "Invăţătură ş i întrebare" pe care i le atribuim, în
baza limbii şi a grafiei, tot lui Bratu, deci o scrisoare in limba română
premergătoare scrisorii lui Neacşu ( 1 5 2 1 ) . Se observă o preponderenţă a
molitvelnicelor scrise în această perioadă, tocmai cînd elementele Refor
mei îşi spun eau cuvîntul 29 , deci ele dovedesc o rezistenţă în faţa propa
gandei s trăine molitvelnicul fiind cartea cea mai apropiată de învăţătura
,

oamenilor.
In general, în lucrările de specialitate, cînd se vorbeşte de o cola
borare între Coresi şi cărturarii din Şchei, aceasta se reduce la Iane şi
Mihai, în baza prefaţei din Cazania a II-a. Un nou copist l-am putut s tabi li
in persoana dascălului Stoian, întrebuinţat- de oficialităţile Braşovului la
1 529 şi apreciat elogios pentru serviciile aduse Cetăţii ca translator de
limbă română şi slavonă în relaţiile cu Ţara Româneasc şi Moldova. El
se semnează pe un molitvelnic din secolul al XV-lea 30, recopiat în aceeaşi
epocă de acelaşi copist, ambele păstrate în biblioteca protopopului Mihai,
fiind cu siguranţă un model dar şi mijloc de verificare pentru molitvel
nicul coresian. Partea a Il-a a manuscrisului dascălului Stoian conţine
un Evangheliar din care am identificat mai multe pagini din Cazania a
II-a a lui Coresi, care se credea a fi tipărită în exclusivitate după Evan
ghelia de la Zabludov a lui Ivan Feodorov 31.
Un alt autor de manuscrise, neidentificat pînă acum, îl considerăm
pe popa Voicu, contemporan lui Coresi, care a sprijinit activitatea de
tipar a lui Coresi înainte de Iane şi Mihai (1572-1 578), cunoscut şi pen
tru repetatele călătorii la Tîrgovişte şi Moldova 33. Identificarea sa ca autor
de manuscrise a pornit de la studierea manuscrisului de învăţături morale,
26 Candid Muşlea, op . cit., p. 51.

27

29

I bidem, p. 54.
Arhiva Şchei, mss. 2, 14, 19, 1 1 77.

28 Ibidem.
30 Ibidem, mss. 14, 1177.
31 P. Olteanu, Les originaux slavo- russes des plus anciens collections d'home
lies roumaines, In Romano&Zavica, IX, 196iJ, p. 163-193.
32 Candid Muşlea, op. cit., p. 71.
33 Arhiva Şchei, fond: Carte veche, mss. 27.
23 •
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datat la 1578 (avînd ca filigran coroana Braşovului), care poartă şi sem
nătura copistului cu următoarea însemnare, avînd limba şi grafia identică
cu a manuscrisului (în limba slavonă), pe coperta din faţă în partea infe
rioară : "Această carte care se numeşte "pentru învăţătura fiecărui creş
tin" în sfînta biserică a Sfîntului Nicolae din Şchei a dat-o popa Voicu
pentru sufletul său ca să-i fie întru veşnică pomenire şi ca să fie fiecărui
om şi mic şi mare spre învăţătură şi spre folos sufletului şi spre mîntuire
şi spre cîrmuire care este către D-zeu intoarcere. Dacă se va ispiti cineva
s-o ia sau s-o vîndă fără ştirea tuturor clericilor sau fără voia preoţilor
sau preoţii dacă vor s-o vîndă fără ştirea sau fără voia ctitorilor, aceia să
fie blestemaţi de Domnul şi Mîntuitorul nostru Iisus Hristos şi de cei 1 2
apostoli ş i d e cei 3 1 8 părinţi care a u fost în Niceia ş i s ă fie într-un loc
cu Iuda şi cu Arie· şi cu acei bărbaţi care au strigat în faţa lui Pilat :
sîngele lui asupra lor şi asupra copiilor lor" 33.
Adăugînd acestora, manuscrisul popei Bratu ( 1559-1 560) comentat
pe larg de George Mihăilă 34 şi manuscrisul Micului Octoih Braşovean
scris de dascălul Oprea, aflat în studiul profesorului I. I. Roman, consi
derăm, în limitele spaţiului avut la dispoziţie, că existenţa unor copişti
locali care să pregătească şi să secondeze activitatea tipografică a diaco
nului Coresi nu poate fi contestată.
•

I n baza celor de mai sus, se poate observa o strînsă legătură între
fenomenul tiparnic coresian şi activitatea de copişti a cărturarilor din
Şcheii Braşovului, cît şi eforturile deosebite pentru strîngerea de manu
scrise pentru a fi concentrate în acest focar de cultură, în baza cărora se
poate stabili şi lăcaşul tipografic al diaconului Coresi. Nu ştim cum se
poate explica faptul, că documentele cetăţii, foarte receptive chiar la fap
tele cotidiene şi cronicile oficiale nu amintesc nim,ic de activitatea tipa
grafică a diaconului Coresi. Dacă Coresi tipărea sub patronajul judelui
Benkner, el trebuia să fie menţionat şi pe cărţile tipărite la Sebeş de către
diaconul Coresi. Ori, faptul că el este amintit pe unele cărţi tipărite la
Braşov este doar un semn al închinăciunii pe care Coresi o face la stăpînul
locurilor, el fiind integrat în pasajul în care pentru cărţile din Muntenia
sînt cuprinşi domnii acestor ţinuturi.
Faptul că în Şchei nu se păstrează mai multă documentaţie concretă
cu privire la activitatea tipografică a diaconului Coresi, o datorăm repe
tatelor distrugeri de documente. Dovadă sint şi documentele şcolii care
s-au găsit abia in anii noştri, sau mărturiile care ne survin cu totul spo
radic prin alte surse documentare. O elucidare completă a ace5tor pro
bleme o considerăm posibilă numai prin cumularea informaţiilor furnizate
de toate manuscrisele plecate din Şchei la Academia R. S. România, Sibiu,
sau diferite alte locuri din ţară şi străinătate.
Considerăm că prin aceste dovezi documentare, şcolii de copişti din
Şcheii Braşovului şi diaconului Coresi li se pot reconsidera vechile atribute
cărturăreşti.
34 George Mihăilă, Observaţii asupra manuscrisului slavo-romdn al popii
Bratul (1559-1560), ln Studii de llmbcl literard şi filologie, vol. II, Bucureşti, 1972,
p. 301-345.
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CORESI-PROBLEME
ZUSAMMENF ASSUNG

Die Abhandlung bringt neue Beitrăge betreffend die Tătigkeit des
Diakons Coresi, des grossten rumănischen Buchdruckers aus dem 1 6 . Jahr
hundert. In dem Museum der ersten rumănischen Schule in der Oberen
Vorstadt von Kronstadt (Şcheii Braşovului) wurden einige Handscriften
identifiziert, die den Coresi-Drucken als Vorlage dienten. Sie beweisen die
Beziehungen des Buchdruckers Diakon Coresi zu dem bedeutenden rumă
nischen Kulturzentrum von Şcheii Braşovului.
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Minei slav-manuscris, (mss. 1 1 ).
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Psalmi slavoni (mss. 7), izvor coresian, p. 1 7 .
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Sbornic tipărit de Coresi in anul

1580.
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Sbornic tipărit de Coresi in anul

361

1580.
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362,

Sbornic slavon, tipărit la Veneţia.
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FAMILIA RADU TEMPEA IN CULTURA NAŢIONALA
DORINA NEGULICI

Incepind d i n secol u l al XVIII-lea, cultura românească din Transil
Yio' " i a se imb:>găţe!;te şi se diversifică ca urmare a apariţiei conştiinţei
n�;ţionale generată la cărturarii epocii de împrejurările istorice contempo
ra n e lor. de si tuaţia deosebită a Transilvaniei, unde populaţia românească
î n d ori nţ a conti nuă de păstrare a legăturilor economice, politice, culturale
cu ce l e lal t e regiuni româneşti , a recurs la scrierea istoriei bisericii, sin
gura l o r instituţie proprie şi factor de unitate spirituală.
Un imp0rtant r.ol în această direcţie l-a avut apariţia scrisului româ
n es c cu caractere latine, ce începe a fi larg uzitat de centrul cultural
rerrezen tat de şcoala românească şi de biserica Sf. Nicolae din Şcheii
B raşovului 1 .
I n acest cl imat cultural. s-au format d e timpuriu numeroase generaţii
de cărturari. care prin activitatea lor multilaterală închinată ideii de cul
t u ră unică pentru toţi românii, depăşesc: cadrul local, înscriindu-se prin
operele lor pe coordonatele culturii naţionale. Dintre acestea, familia Tem
pea din Şcheii Braşovului, pe parcursul unui veac şi jumătate (secolul al
XVII I-lea şi prima jumătate a secolului al XIX-lea), enumără din tată în
f i u şase generaţii de dascăli, cărturari. purtînd toţi prenumele de Radu,
d i n care cauză istoriografia îi menţionează numeral : Radu Tempea I , Il,
I I I . I\'. V. VI.
Dacă despre Radu Tempea I, III şi IV nu deţinem pînă în prezent
in formaţii concludente. în schimb despre ceilalţi avem date suficiente pen
tru a le putea contura activitatea şi a le stabili locul în istoriografia şi lite
rat u ra epocii.
Radu Te:npea II ( 1 69 1 - 1 742) cel mai de seamâ reprezentant al isto
riografiei româneşti din Transilvania din prima jumătate a secolului al
XVIII-lea, este continuatorul cronicii popii Vasile din anul 1 633, care a
fost scrisă la scurt timp după istoria lui Mihai Viteazul şi înainte de Gri
gore Ureche. Cronica intitulată "Istoria besericii a Şcheilor Braşovului"2
reprezintă mai mult o înşiruire de scurte însemnări, uneori făcute în mod
stereotip pe ani3. Faţă de aceasta. cronica lui Tempea dovedeşte reale pro
grese ale narării şi relatării evenimentelor, căci pentru Tempea II, a scrie
1 Valeria Căliman, Scrisul românesc cu caractere latine în Braşov şi Ţara
Hir.�ei în secolul al XVIII-lea, in Limbă şi literatură, 15, 1967, p. 151-163.
2 Manuscrisul nu s-a păstrat, dar cuprinsul i se cunoaşte din două tt·aduceri
germane păstrate in arhiva Bisericii Negre din Braşov.
3 Octavian Sohiau, Livia Bot, Radu Tempea. Istoria sfintei biserici a Şcheilor
Braşoru lui, Bucureşti. 1969, p. 1186-198.
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înseamnă să-ţi pleci urechea la evenimentele contemporane şi să le tăl
măce!?ti sensul4.
Intemeindu-şi naraţiunea pe documente şi în parte pe tradiţia orală,
cronica lui Radu Tempea II ne oferă un bogat material informativ, de
autentică valoare care constituie mai ales pentru prima jumătate a seco
lului al XVIII-lea, un preţios izvor al istoriei românilor braşoveni şi a
Braşovului în genere.
Lucrarea intitulată Istoria sfintei beserici a Şcheilor Braşovului5, rela
tează evenimentele incepind cu anul 1 484, lucru pe care autorul 1-a rea
lizat. prelucrînd cronica popii Vasile cu foarte mici modificări. Aşadar,
relatarea evenimentelor începe cu expediţia lui Petru Rareş, trecerea prin
Braşov a lui Mihai Viteazul. cu activitatea culturală din vremea lui Coresi
şi ajutoarele acordate aşezării româneşti din Şchei, de către domnii români .
Inceputurile bisericii Sf. Nicolae şi evenimentele legate de trecutul ei ,
pentru o perioadă de peste 250 de ani, constituie un capitol deosebit de
relevator, aducînd în lumină legăturile Braşovului cu ţările române, legă
turi în care cartierul românesc al Şcheilor îşi are importanţa sa ca cen tru
bogat, protejat de Ţara Românească şi Moldova, ca o comunicare intere
sată în legăturile comerciale, diplomatice şi religioase dintre cele trei ţări
româneşti6. Este semnalat ajutorul dat de Vlad Călugărul şi Neagoe Ba
sarab, ca sprijinitori ai ridicării bisericii din piatră la 1 495 şi respectiv a
desăvîrşirii acestei · lucrări?. Pentru anii 1 583- 1 5 9 1 , se subliniază ajutorul
dat românilor din Şcheii BraŞovului de domnii Moldovei, Pe�ru Cercei şi
Aron Vodă. Primul "au ridicat tinda bisericii de piatră cu \·oia sfatu l u i ;
s i a u înfrumuseţat oltariul şi beserica cea vechie cu toate chipurile sfin
ţilor şi cu podoabe, în anul 1 583 (7092)"8. iar ,.de ce n-au isprăvit Petru
Vodă au isprăvit şi au zugrăvit şi au mai înălţat şi turnul în an11l 1 595

(71 03)"9.

Insemnările cronicii, privind secolul al XVII-leB. trec în revistă o serie
de preoţi învăţaţi, folosiţi de sfatul cetăţii în relaţiile cu Ţara Rom:lnească
şi Moldova. Singura însemnare deosebită privind evenimentele istorice din
această perioadă este cea referitoare la Mihai Viteazul. Cronicarul î nsă
fără a înţelege în profunzime acţiunea acestuia, notează sumar : . . . . .s-au
sculat Mihai Vodă din Ţara Muntenească de au trecut muntele ş i au
aprins satele. Atunci a mers domnul Teveriş, judeţul din Braşov, cu proto
popul Miha şi au făcut pace şi legătură cu Mihai Vodă să nu strice
ţinutul"10.
In continuare, cronica ne dă date importante privind epidemia de
ciumă şi foametea abătute asupra oraşului la 1 7 1 8 , o adevărată calamitate
4 I.

P eri van

p. 676-67'7.

,

Radu Tempea în Istoria literaturii române, 1,

Bu cu reşti

,

1964,

5 Manuscris: in Arhiva Muzeului primei şcoli româneşti din Şchefi Braşovului.
6 P. P. Panaitescu, Inceputurile scrisului în ltmba română, in Studii şi mate
riale de istorie medie, IV, 1900 , p. 1 00--1 85; idem, Inceputurile şi biruinţa scrisului
in limba română, Bucureşti . 1965. p. 84.
7 Candid C. Muşlea, Biserica Sf. Nicolae din Şcheii Braşovului, vol. 1 ( 1 29z.174!l), Braşov, 194.3, p. 53-54.
8 O ctavian Schiau, Liviat Bot, op. cit., p. 59.
9 Ibidem.
10 Ibidem, p. 59---60.
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pentru populaţie. căci după cite ne relatează Radu Tempea, ar Ii secerat
1 6 000 de vieţi in intreg oraşul.
Cronica adu<::e in lumină şi activitatea tipografică braşoveană, despre
care timp de peste două secole - adică de la ultima tipăritură a lui Coresi,
Evanghelia cu învăţătură sau Cazania a Il-a din 1 5 8 1 şi pînă în anul 1 805,
dnd încep să apară cărţile editate într-un tiraj mai mare de fraţii Con
stantin şi Ioan Boghici - în afară de un calendar tipărit de Peicu Şoanul
în anul 1 73 1 . nu se mai aminteşte nimi c 1 1 . Iată ce ne spune în această
privinţă cronicarul braşovean contemporan cu Petcu Şoanul : "la 1 73 1 au
început a face tipografie Petcu Şoanul dascălul, lucru care el nu văzuse
nicăiri şi au tipărit nişte calendare in care au pus nişte lucruri a zodiilor,
cine cînd să va naşte, cum va fi . . . că a<::ele gîcituri besereca pravoslavnică
nu le primeşte'm. Cronica precizează că Şoanul a tipărit acest calendar
după un .. izvod" al popii Statie Grid, ceea ce demonstrează că preoţii deţi
neau astfel de manuscrise cu "gîcituri", respinse de biserică13.
La anul 1 733. este relatată vizita făcută de episcopul Inochenţie Micu
la Braşov. cu date ce scot în relief lupta românilor transilvăneni cu politica
habsburgică de "unire".
Lucrarea se incheie cu reproducerea unor porunci trimise de proto
popul Radu Tempea, în vederea înlăturării neajunsurilor ce persistau in
special în bisericile pe la sate. Aceste porunci sint urmate de însemnări
care ni-l prezintă in 1 741 şi pe fiul cronicarului, dascălul Radu, ajuns
diacon şi de ultima insemnare a cronicii din 22 martie 1 742.
Ceea ce conferă acestei cronici o importanţă deosebită, este faptul că
ea ne relatează evenimentele sociale şi politice legate de lupta românilor
din Şchei pentru libertate, impotriva patriciatului din cetate.
Este unica mărturie contemporană Îll limba română, despre luptele
românilor transilvăneni impotriva politicii dusă de stăpînirea habsburgică
în ge..,eral şi în special impotriva conducătorilor cetăţii Braşovului.
In fruntea acestei lupte, s-a situat cum reiese şi din cartea neagră a
sa�ilor de la 1 735, in care erau consemnaţi toţi duşmanii lor, Radu Tem
pea II alături de alţi cărturari ca Petcu, Duma, juratul Hîrs etc. Că Tem
pea a luptat pentru păstrarea tradiţiei româneşti şi pentru independenţă
faţă de patriciatul cetăţii, este cert, căci altfel nu ar fi suferit 82 zile de
arest in tinda Sfatului, timp in care Tempea rămîne acelaşi apărător al
intereselor românilor şcheieni, care doreau o conducere spirituală capa
bilă să le apere drepturile in faţa autorităţilor desemnate prin Unio Trium
Nationum. La apostrofările ce li se fac, ca de exemplu : "Se cade să fiţi
ascultători de noi că şedeţi pe moşia noastră, să nu fiţi rebelie" 14, cărtu
rarul răspunde : "Da locul oaselor şi grădinilor noastre cind au venit moşii,
strămoşii aici, oare vinduta-ţi au dăruita-ţi?'m. Nu ia in considerare nici
plîngerile in scris ce se vor face impotriva lui şi după răspunsurile cate
gorice pe care le dă, loveşte şi cu toiagul in podea in faţa intregului sfat16.
11

Emil Micu, O veche tiparniţă românească din Braşov, in ,.Drum nouw, nr

7[173, 27 august, 1970.
12 Octavian Schiau, Livia Bot, op. cit., p. 132.
13 Ibidem.
1 4 Ibidem, p. 162.
1s Ibidem.
16

Ibidem.
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Despre această perioadă cronica nu aminteşte nimic, dar Thomas Tar
tler în Collectanea zu einer Particulăr Historie von Cronstadt 17 , dă un
pasaj deosebit de semnificativ în acest sens : . ,in sfîrşit, în 1 i38 j udeţul
Herbert îl pune la arest - este vorba de Radu Tempea II - pentru că
n-a voit să recunoască pe preotul pus de el, ba l-a şi alungat şi ar fi de
clarat că judeţul Braşovului nu le poate porunci nimic. Astfel Valahii , care
timp de aproape un an fuseseră liniştiţi s-au alarmat din nou şi au făcut
apel la Curte. Dar deoarece toate trei naţiunile făcură , .communem cau
sam" şi văzură că valahii din celelalte localităţi din Ardeal, urmează pilda
celor din Braşov şi şi-ar aroga pretutindeni drepturi speciale, ele ară tară
Curţii intrigile păgubitoare ale Valahilor. Ca să pună capăt acestei neîn
ţelegeri, guvernul trimise un deputat. dar Valahii tot nu fură aduşi la
raison şi apelară din pau la Curte. unde aveau un agent al lor. Dacă Ju
deţul Herbert ar fi avut puterea în m1nă, ar fi trimis pe toţi judeţii
români, pe primari şi pe toate căpeteniile complotului la Mînăstirea Gaiu
lui , adică la spînzurătoare şi i-ar fi ridicat destul de sus, căci doreau să fie
sus, deasupra . . " 18 .
Deşi cronica lui Radu Tempea I I marchează o etapă relevatoare pe
drumul construirii unei istoriografii româneşti transilvănene in a doua
jumătate a secolului al XVIII-lea, ea nu se ridică la valoarea literară a
marilor cronici moldovene sau muntene. Ne frapează însă aici caracterul
militant, precum şi tendinţa de a neglija forma literară, în favoarea acu
mulării datelor şi reproducerii documentelor.
In ceea ce priveşte limba folosită de cronicar in relatarea evenimen
telor, reţine atenţia mai întîi aspectul specific limbii vechi populare, ex
presiile ce conţin cuvinte cu sens arhaic, sau cuvinte vechi cu sensuri
neobişnuite astăzi, ce se pot traduce doar morfologic sau printr-o peri
frază. Aspectul viu, popular al limbii se observă atit in construcţia gra
matică cît şi in rostire, dar mai ales in domeniul lexicului : airi, corea,
areşti, bîtcîn, deliu, făţărie, a felelui, harest, henteu, de iznoavă, inştanţie,
jirtvă, etc.19.
Numărul mare al elementelor limbii vorbite, aduce şi forme ale pro
nunţiei regionale : chezaş, chiemat-au, ceind, deşchiş, fnfrumuşeţat, a hi,
puşcile, patriarş, vechie, să vază, a vorovi etc.20.
Neologismele ca număr nu sint prea multe, iar folosirea lor se dato
reşte in parte influenţei limbii latine, limba oficială a vremii în Transil
vania, in parte lim bi i greceşti din cărţile bisericeşti. Majoritatea acestor
neologisme sînt uzitate de cronicar într-o formă deosebită de cea de acum,
unele şi cu sens diferit : catedră, comision (comisie), conferenţie, a confor
mului (confirma), confuzie (ceartă), a deşpotului (a disputa), gubernium,
gubernat (guvernator), oraţie, perjecuţie (persecuţie), proteştelui (protes
ta) etc.21.
Cronica conţine şi unele cuvinte din limba slavonă, prezente de altfel
in limba literară a epocii, uzitarea lor fiind o problemă de tradiţie şi în
.

17 Manuscris de la 1741. păstrat în Arhiva Bisericii Negre din Braşov.
1 8 Ibidem.
,, Octavi:an Schiau, Livia Bot, op. cit., p. 4S-47.

20

Ibidem.

21 Ibidem.
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acelaşi timp conferă expunerii un caracter puţin pretenţios : ot, sin,
pa
lenu (întreg), i proci, zet (ginere), ego (lui) etc.22.
Termenii bisericeşti de origine slavonă folosiţi de cronicar, provin din
mediul în care a fost scrisă "Istoria". Concludente sînt : acatist, agnet, bla
gocestiv, canon, cazanie, podgratie, pravilă etc.23 .
Un aspect esenţial al cronicii, îl formează existenţa unor arhaisme şi
mai cu seamă, numărul mare al cuvintelor cu sens arhaic şi popular :

acmu, a det, aspri, aşezămînt, bani, başte, cercare, a percepe, vatră. a vi
cleni, volnicie, zapus, zavistie etc. Caracterul popular şi arhaic al limbii

rezidă şi într-o serie de aspecte ale morfologiei şi sintaxei24.
Toate aceste caracteristici ale limbii, constituie un argument al valorii
cronicii, ca autentic document de limbă română.
Manuscrisul conţine pe ultima pagină cîteva însemnări făcute de altă
mîn<i în mod normal de cineva care a trăit în preajma autorului . Ul timele
două însemnări făcute după moartea lui s-a presupus că aparţin lui Radu
Duma diacul, care după unele păreri ar fi continuat această cronică. dar
al cărui text s-a pierdut. In parte doar, textul se păstrează înglobat î n
Cronica anonimă a Bra�ovului pentru trecutul românilor din Şchei "25.
După opinia lui Nicolae Iorga, cronica ar fi fost continuată de fiul
autorului Radu Tempea III26.
Analizînd atitudinea de istoriograf a lui Radu Tempea II, profesorul
Ioan Lupaş, îl caracteri zea ză în feluL următor : "El a dus povestirea proto
popului Vasile mai departe, pînă în zilele sale, intemeindu-şi expunerea
narativă nu numai pe tradiţia orală sau scrisă ci şi pe documente istorice,
păstrate in arhiva bisericii Sf. Nicolae din Braşov. Astfel, cronica sa for
mează un fel de tranziţie de la istoriografia simplă, narativă, cronicăre as că
la cea pragmatică, documentartă"'27.
Concomitent cu întocmirea cronicii, cărturarul braşovean, s-a preo
cupat şi de copierea unor cărţi cu caracter ecleziastic. Cea mai importantă
dintre acestea, este Tîlcul evangheliilor, manuscris de peste 500 de pagini
legat în piele28. La transcrierea acesteia, a colaborat şi Nicolae !erei din
Bucureşti. Cartea începe cu Predoslovie către cititori, întocmită de Radu
Tempea, din textul căreia reiese încă o dată interesul cărturarului pentru
ridicarea culturală a neamului românesc : "Acestea toate de vreme ce spre
folosul tău s-au făcut, o iubitorule de osteneală cititor, cu deadinsul cerce
tindu-le, cu multă lumină de învăţătură te vei lumina şi cu mari daruri
duhovniceşti, te vei îmbogăţi, de vei citi cu înţelegere cele scrise in cartea
aceasta"29.
Eleganţa scrisului acestui manuscris, ca şi a Istorie.i, reliefează şi cali
tăţile sale de caligraf, aplicaţia deosebită pe oare a avut-o in copierea
manuscriselor. Tot pe această linie se înscrie şi manuscrisul lnvăţături
22

Ibidem.

23 Ibidem.

24 Ibidem.
25 Sextil Puşcariu, Istoria literaturii române. Epoca veche, ed. a II-a, Sibiu,
1 !130, p. 190.

26
p. 295.

N. Iorga, Istoria literaturii româneşti, III, partea a V-a, Bucureşti, 1933,

27 Cronicari şi istorici români din Transilvania, vol. 1, Craiova, 1933, p. 23 şi 24.
28 Manuscris in Arhiva Muzeului primei şcoli româneşti din Şcheii Braşovului.
29 Ibidem.
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22

Ibidem.

23 Ibidem.

24 Ibidem.
25 Sextil Puşcariu, Istoria literaturii române. Epoca veche, ed. a II-a, Sibiu,
1 !130, p. 190.

26
p. 295.

N. Iorga, Istoria literaturii româneşti, III, partea a V-a, Bucureşti, 1933,

27 Cronicari şi istorici români din Transilvania, vol. 1, Craiova, 1933, p. 23 şi 24.
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La numai un an după numirea în funcţia de director (1797), apare î n
t i pografia lui Petru Bart din Sibiu, Gramatica românească, alcătuită de
Radu Tempea, directorul şcoalelor neunite naţionaliceşti din (sic ! ) marele
prinţipat al Ardealului. Cu slobozenia celor mai mari"36 . Cartea are 218
pagini numerotate şi două nenumerotate, care conţin ,,Indreptarea greşa
l elor Tiparului'm. Pe ultima pagină, se află imprimat : "Cu cheltuiala
cinst(itului), Radu Verzea, paroh Satului Lung din Săcelea", un modest
preot din Săcele, care din economiile lui ţine să publice o gramatică româ
nească"38.
Prefaţa lucrării, cu un mic compendiu, enumeră principalele cărţi
româneşti apărute între anii 1 580-1790.
In elaborarea gramaticii sale, ca de altfel toţi autorii de gramatici,
începînd cu anul 1 757, data apariţiei gramaticii lui Eustatievici şi pînă în
a doua jumătate a secolului al XIX-lea, s-a lovit de marea greutate a gă
sirii terminologiei corespunzătoare în limba noastră .
Pentru rezolvarea acestei probleme, Ienăchiţă Văcărescu, introduce
terminologia italiană. Dar maj oritatea termenilor întrebuinţaţi de el sînt
î mprumutaţi din slavonă . Tempea V, fiind aşa cum arată N. Iorga "primul
filolog român care a cunoscut gramatica lui Văcărescu . . . " 39, foloseşte o
terminologie asemănătoare celei a lui Văcărescu, traducînd terminologia
1atină în forme variate : sunetele le împarte în glasnice (vocale) şi neglas
nice (consoane); urmează apoi duoglasnicele (diftongii) care sînt de două
feluri : duoglasnice ascunse (diftongii închiş i : ea, iu, ia) şi duoglasnice ară
tate (diftongii deschişi). Substantivele le numeşte starnice, iar adjectivele
neutarnice . Substantivele şi adjectivele au două numere : singuratec (sin
gular) şi multoratec (plural). Declinările le numeşte aplecări, pentru con
jugări, folosind termenul de înduplecări. Pentru articulat şi nearticulat
folose-te termenii de încheiat şi neîncheiat, pentru timpul indicativ, chipul
arătării, pentru imperativ, chipul poruncirii, pentru optativ, chipul pof
tirii, timpul de acum pentru prezent, timpul cel ce a fost pentru perfect,
femeiesc şi bărbătesc pentru feminin şi masculin, iar gradele de compa
raţie le numeşte temeielnic, alăturător, covîrşitor etc.40 .
Prin felul în care pune problema corectării limbii curente, contem
porane lui, după cea latină, această gramatică se înscrie în şirul gramati
cilor latinizante. Totuşi, Tempea V nu înclină spre exagerare, căci "de ar
aduce cineva limba la curăţenie, ar fi tocmai latinească şi i talienească şi
cel ce ar învăţa latineşte aşa limpede care nu este Român, cărţile bise
riceşti nu le-ar putea înţelege, nici vorba obştească de acum obicinuită4 1.
Nicolae Iorga, vorbind despre Radu Tempea V, arată că "el este un
aderent al ideilor nouă", iar despre gramatica sa : "E întîia oară cînd într-o
carte pentru oricine, într-o carte tipărită cu chirilice, intr-o carte de şcoa
lă, limba românească e corectată în sens latin. Aceasta e şi principala ori
,ginalitate a gramaticii, altfel puţin originală, a directorului neunit Radu
Tempea . Cît drum făcuseră braşovenii spre noua interpretare a spiritului.
36

N. Iorga, Istoria românilor din Ardeal şi Ungaria, Bucureşti, p. 88.
Ibfdem.
38 Ibidem.
39 N. Iorga, op. cit., p. 2�.
40 D. Macrea, Probleme de lingvistică rom4nă, Bucureşti, 1961, p. 15.
4 1 Candid C. Muşlea, op. cit., p. 86.
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de la gramatica dascălului Eustatievici, pînă la gramatica dascălului Tem
pea ! "42.
·
Sfîrşitul veacului al XVIII-lea şi prima jumătate a celui următor,
<: d uc e printre alţi cărturari de seamă ai BraJ?ovului pe ultimul descendent
cărturar al familiei Tempea şi anume pe Radu Tempea VI ( 1 796-1850),
mai bogat î n scrieri decît ta�ăl şi strămoşii săi . Dar cea mai mare parte a
scrierilor sale le efectuează nu la Braşov, de unde a fost silit să plece în
1 836 din cauza deselor neînţelegeri cu conducerea bisericii ortodoxe, ci la
episcopia Rîmnicului. La această episcopie s-a remarcat ca bun profesor
şi conducător de şcoală. El este cel care a luat iniţiativa constituirii semi
narului episcopiei Rîmnicului, contribuind prin aceasta la dezvoltarea �colii
noastre naţionale.
Publicarea scrierilor sale o începe încă din perioada de la Bra�ov.
Prima lucrare i n t i t ula tă Cuvînt la sfinţirea steagurilor a Ţării Român e.> ti43,
apare în 1 834. In ce împrejurări a aj uns să ţină cuvîntarea aceasta la Bu
cureş t i nu ştim, dar ea impresionează prin dragostea de neam ş i ţară,
pri n i d e i l e progresiste pe care le cuprinde. Arătînd că se împlinesc 1 729
de an i de c:nd Traian a descălecat pe aceste meleaguri, de cînd " nu
mai o pl esn itură a biciului său cî n d îl auzea trăsnind, se cutrem.:1rau
toate popoarele c e l e stră i n e şi se închinau ţie"44, se întreabă î n du rer a t c u m
a celaşi pop or a p u t ut să a j u n gă p n ă b a ce a s t ă ticăloasă smereni c '? "4s.
Conştient d(' fa ptul că separarea politică a celor trei ţăr i r om ân e şt i a dus
LI scădf.'rc:1 p u t c'rii p op o n1 lu i său în faţ:t cuceritorilor, r ăs p u n de la i n tre
b ar e a ce �i-o pusese : " Au n-(\i citit hi. s c or i i l e u niversale, şi n - s i văzut că
din ncunirea p<1tr i o ţ i 1 o r s-au d ărăpă n at n e <1 m u r il e cele msti m :wi şi împă
răţiile cele m a i vcstite?"46 8pcr�nţa în \Temuri mai bun e pentru poporul
său nu-l părăse�te :nsă. căci , , s-a în t o r s C'poha vremii, ca s ă \"ă învred!l ici ţi
să aveţi şi voi s te o gu r il e voastre cu peceţia ţării şi a patri e i voastre . . . � "47•
Toate ideile îndrăzneţe expuse în discurs, sînt cu siguranţă urm:.: rea C\"C'1i
mentelor pe care le-a trăit.
A doua lucrare, apărută în 1 8 3 5 în tipografia lui Johannes Goit din
Braşov, se intitulează Oglinda statului bisericesc şi poli t i ce sc sau !n�·{it ă
tura nărav urilor bune şi a vieţii creştineşti46. Aceasta este o lucr a re c u
caracter moral-religios de mai mică importanţă.
Discursul ţinut cu ocazia inaugurării seminarului de la Rîmnic, l-a
publicat in 1 838 la Sibiu, Gheorghe Clozius, sub titlul Cuvînt care s-au
făcut la sfinţirea Seminarului Sfintei episcopii Rîmnicului la 9 nov. 1 837,
alcătuit şi cuvîntat de D . Prof. Radu Tempea, directorul şi profesor de teo
logie al numitului seminari49.
Tot acolo şi în acelaşi an, a publicat şi lnvăţătura creştin ească, cu rhel
tuiala sfintei episcopii Rîmnicului50. Aceasta este un mic catehism ce se
învăţa în şcolile de grămătici.
.

,.

'

Nicolae Iorga, op. cit., p. 295 .
Candid C. Muşlea, op. cit., p. 86.
44 Ibidem, p. 86--87.
45 Ibidem.
46 Ibidem.
47 Ibidem.
48 Ibidem.
49 Ibidem.
50 C. N. Mateescu, Scurt utorlc al Seminariului, in Anuarul seminaru lui Sf.
Nicolae din Rfmnfcu-Vflcea pe a. şc. 1924-1925, p. 82.
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C. N. Mateescu, mai aminteşte in studiul citat şi Cuvînt ţinut la exa
menul public al seminarului la 30 iunie 1 845, rămas în manuscris, precum
şi Povăţ.uire către teologia morală sau cea îndreptătoare de viaţă şi de nă
ravllri. lucrare conţi nî nd 56 de paragrafe.

Toate a ceste scrieri aparţinînd perioadei petrecute la Rîmnic, au ca- ·
racter didactic, pedagogic şi religios. Fireşte că-şi au importanţa lor pen
tru dezvoltarea limbii literare, dar din punct de vedere istoric ele rămîn
in umbră.
Cel care l-a cunoscut indeaproape pe cărturarul braşovean. C. N. �ia
teescu. ne dă date importante privind activitatea acestuia ca director. pro
fpsor �i autor de cărţi. El îi atribuie lui Radu Tempea VI şi Geografia în
t rei părţi şi Geografia Româ niei. Dar pe acestea nu le mai găsim amintite
şi de a! t e documente, deci nu putem avea ce!'t.itudinea că-i aparţin.
Cu Radu Tempea VI, i a sfîrşit şirul cărturarilor daţi de această fami
lie. Contribuţia lor la dezvoltarea istoriografiei şi a limbii strămoşeşti,
ada ugă o pagină preţioasă culturii n oastre naţionale şi subliniază încă o
dată prezenţa Braşovului in \·asta operă de ridicare şi luminare a poporului.
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DIE ROLLE DER FAMILIE RADU TEl\IPEA IN DER RUMĂNISCHEN
NATIONALEN KULTUR
(ZUSAMMENFASSUNG)

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit einem bisher noch wenig
bekannten Kapitel aus der Kulturgeschichte Kronstadts und zwar mit
dem Beitrag, den die Vertreter der Familie Tempea aus der Oberen Vor
stadt (Şchei) im 18. und in der ersten Hălfte des 19. Jahrhunderts zur
Entwicklung der rumănischen Historiographie geleistet haben.
Radu Tempea II. (1691-1 742), stellte die zweite rumănische Gram
matik aus Siebenbi.irgen zusammen, eine latinisierte Grammatik, die in
der Geschichte unserer Linguistik als eine bemerkenswerte Arbei t jener
Zeit verzeichnet bleibt.
Der letzte Nachkomme der Familie, Radu Tempea VI. (1 796-1850)
hinterliess uns eine Reihe von Schriften mit pădagogischem, didaktischem,
moral-religiăsem und lingvistischem Inhalt, von denen einige tief durch
drungen sind von seiner Liebe ·zu Volk und Vaterland und fortschrittliche
Gedanken enthalten.
Somit haben diese Kronstădter Gelehrten einen wertvollen Beitrag
zur Entwicklung der rumănischen nationalen Kultur geleistet.
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Prima pagini\ din Istoria sfintei Beserici a Sfintului Nicolae d i n Şcheii Braşovului.
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Ult ima pagină din manuscrisul I storiei lui Tempea, cu însemnări făcute de altă
mînă.
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Insemnarea în care se vorbeşte de activitatea tipografică a lui Petcu Şoanul.
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Ultima pagină din Tilcul evangheliilor.

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

ACADEMIA ROMANA ŞI PREMISELE El IN CONŞTIINŢA
PROFESORILOR DE LA BRAŞOV (1821-1918)
GRIGORE ŢOPAN

Adevărata idee a unei Academii permanente, cu organizarea şi me
n irea pe care ea le are astăzi, sublinia la timpul său Nicolae Iorga, o
aflăm într-o cărticică a unui dascăl de limbi străine din Moldova 1.
Tipăritura la care se referă savantul român apăruse la Iaşi in anul
1 8 4 1 şi ea exprima cerinţa înfiinţării unei adunări "pan-româneşti" tem
porare, a unei Academii alcătuite din învăţaţi munteni şi moldoveni. care
ar fi lucrat fiecare separat în capitalele lor şi care la datele stabi lite -.-.ar
avea conferinţe la Focşani, unde ar hotărî o gramatică fixă pentru amin
două naţiile (sic), precum şi un dicţionar» 2 .
Asemenea formulări sugerează mai vechile iniţiative de intrunire a
cărturarilor români - medici, filozofi, istorici şi <-<alţi mai mulţi învăţaţi
la număr» - presupuşi să compună de pildă Societatea filozofească de
la Sibiu (1 795). ele reprezentînd tot atîtea momente şi tendinţe de con
stituire a unor asociaţii cu caracter academic şi cu scopul cultivării limbii
naţionale, - idee înscrisă pe primul loc in ideologia iluministă a burghe
ziei în ascensiune. Tendinţe şi momente ce se manifestă prin urmare încă
în perioada premergătoare Societăţ ii l iterare de la Braşov şi Bucureşti
( 1 8 22-1 827) 3, dar ele se manifestă mai cu seamă după aceea. 1 n acest
curent general se plasează deci şi ideea adunării învăţaţilor munteni şi
moldo\·eni, a conferinţei lor periodice de la Focşani, de lîngă Milcov.
Ideea societăţii academice române prinsese rădăcini şi ea începuse
să se manifeste cu deosebire prin intermediul aşa-ziselor înştiinţări, al
corespondenţei directe a intelectualilor români dintr'7o provincie sau alta.
Citatei tipărituri de la Iaşi îi urmează indată după revoluţia de la 1 8 4 8
corespondenţa pe aceeaşi temă dintre studentul Dimitrie A. Sturdza şi
Iacob Mureşianu, noul director al foilor de la Braşov, după retragerea
lui G. Bariţiu de la conducerea acestor publicaţii. Se primea acum la
redacţie cunoscuta lnştiinţare literară care urma să fie difuzată de ase
menea în Moldova, la Iaşi, dar şi în Bucovina şi Transilvania.
1 N . Iorga. Cea dintîi idee a Academiei Române, in "Neamul românesc li terar",
1. nr. 4, 1 apri lie 1909, p. 29.

3 Emile Kohly de Guggsberg, Le Phile-dace, apercu sur l'education chez les
roumains, suivi de quelques remarques relatives d la prosperite des Principautes,
laşi, 1 84 1 , apud N. I orga , loc. cit.
3 Cf. articolul Cu privire la evoluţia iniţiativelor de constituire a societăţilor
culturale (1 790-1830), in Cumidava, VIII, 1974-1975, p. 243-247.
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Datată la "Monahiu", adică la Munchen în 26/14 nov. 1 850, scrisoarea
prin care I. Mureşianu �ra rugat "în numele năţiunei" să publice înştiin
ţarea "ocultînd numele" autorului, e semnată de Dimitrie A. Sturdza de
Miclăuşeni, iar concluzia, pentru cine confruntă textul înştiinţării lite
rare tipărite în Foaie pentru minte, inimă şi literatură din 4 ianuarie
1 85 1 , cu raportul şi regulamentul prezentate de V. A. Ureche consiliului
de miniştri la data înfiinţării Socetăţii Literare Române ( 1 8 66) este, în
adevăr, aceea că izvorul şi premisele istorice ale înaltului for de cultură
naţională, cum avea să constate ulterior profesorul braşovean Axente
Banciu, se regăsesc "şi în înştiinţarea literară a lui Dimitrie A. Sturdm,
secretarul general de mai tîrziu - multă vreme sufletul Academiei Ro
mâne•· 4. Filiaţia · actelor de naştere a Societăţii Literare Române pare
deci certă, iar confruntarea documentelor provenite din cele două mo
mente ist01ice, concludentă.
"Cultivarea limbii e reclamată imperios, domnilor miniştri" , se va
adresa V. A. Ureche consiliului de miniştri în martie 1 866. Drept urmare,
în regulamentul promulgat prin decretul de înfiinţare a instituţiei la
1 aprilie acelaşi an se prevede, înainte de toate, misiunea specială a
Societăţii Literare din acel moment, aceea de a determina ortografia l imbii
române. de a-i elabora gramatica şi dicţionarul5.
"Cultivarea organului naţional e tot una cu cea a limbii naţionale,
pentru că ea însăşi este organul acela", susţinea cu 15 ani mai înainte
tînărul D. A. Sturdza în menţionata înştiinţare literară ( 1 8 50) şi definind
ramurile culturii el considera că pentru realizarea întrupării culturii îr. sensul pe care i-l acorda studentul român de la Munchen - cu orga
nismul naţional, ea însăşi - cultura - are nevoie de-o altă cultură, de
cea a limbii naţionale. Cultura materială, ramură definită de e l drept
"mişcarea, activitatea şi tăria vieţii sociale", nu e altceva decît "puterea
industriei omeneşti, ce face minuni în ziua de astăzi prin chimism, meca
nism, comerţiu, agricultură ş.c.l ." .
Pe asemenea baze se susţinea deci la 1 850 propunerea de a se con
stitui Comisiunea literară, cum o denumea Sturdza în lnştiinţClrea lit eru ră
publicată la Braşov, adunarea temporară a învăţaţilor români. Din comi
siunea literară se preconiza să facă parte următorii .. bărbaţi ai naţionei " :
preşedinte T. Cipariu, iar ca membri Ioan Alexie, F . Aron, G, Bariţiu,
A . Hurmuzaki, A. T. Laurian, I. Maiorescu, A. Pumnu, precum şi dr. A.
Şandor, G. Săulescu, dr. T. Stamati. Nume de altă rezonanţă social-isto
rică decît ale boierimii luminate din componenţa Societăţii literare con
stituite cu un sfert de veac mai înainte. l n textul înştiinţării se formulau
obiectivele în număr de zece, începînd cu cel dintîi (sub şapte subdivi
ziuni) tematica limbii române : originea, romanitatea, principiile limbii şi
ortografiei, scrierea românească cu litere latine etc.
Nu cunoaştem urmările directe ale propunerilor şi corespondenţei
dintre Sturdza şi Mureşianu. Se ştie însă că aproximativ acelaşi număr
de membri l-a întrunit şi Societatea Literară Română, viitoarea Academie
Română, la înfiinţarea ei, că dintre intelectualii veniţi din Transilvania
4 Axente Banciu. Primele cărămizi la temelia Academiei Române. Extras din
"Ţara Birsei", Braşov, 1936, p . 11.
5 Cf. D . A. Sturdza, Raport asupra activităţii Academiei Române, cu ocaziu
nea serbărei a XXV ani a existenţei sale, 1 866-1 8 9 1 , B ucureşti, 1891, p. 38.
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doi erau de la Braşov: G. Bariţiu, al cărui nume figura şi în înştiinţarea
de la 1 850, şi Gavril Munteanu, directorul liceului român din localitate.
Activitatea celor doi academicieni de la Braşov devine evidentă, iar con
tribuţia lui Bariţiu echilibrează situaţii de ordin naţional, el legîndu-şi
numele de marile iniţiative culturale ale românilor din Transilvania. De
numele său ·se leagă între altele apariţia revistei Transilvania, organul
,\s t rei başovene. Sublinierea se cuvine pentru că revista lui Bariţiu era
unul din jurnalele a căror limbă prilejuise încă în anul apariţiei ei ( 1 868)
critica lui T. Maiorescu, dar ea se impune mai cu seamă pentru că revista
de la Braşov stîrnise criticului de la Convorbiri literare acele ,.neapărate
întrebări·· ce se puneau atunci în cultura română" 6•
G. Bariţiu va scrie în revista sa şi despre societatea de la Bucureşti,
iuind atitudine în faţa criticilor ce i se aduceau instituţiei. Astfel, în arti
colul serial intitulat Societatea academică română, amicii şi contrarii ei 7,
;·edactorul de la Braşov luptă pentru a se imprima viitoarei academii un
p i "Ofund caracter ştiinţific, el cerînd membrilor săi să culti\·e cu zel şi
devotament, pe specialităţi, una sau alta din ramurile ştiinţei, iar apoi "să
le ştie de valoare practică - precizează Bariţiu -, din care mai curînd
sau mai tîrziu să tragă şi naţiunea folos''. In ceea ce priveşte unele diver
genţe de ordin confesional manifestate în rîndurile membrilor Societăţii
de la Bucureşti, academicianul braşovean replică sub forma unei între
bări : ,.Şi de ce religiune pot oare fi acei membri care au a face cu geo
logia, cu electricitatea, magnetismul, cu darwinismul ? Aşadară - con
;.,tată Bariţiu - societatea academică şi devenise (încă din anul 1 869 .n.a)
jucăria partidelor în mij locul valurilor politice". Divergenţele din sînul
ei le va putea rezolva - potrivit viziu11ii sale realiste - numai timpul,
"au mai bine, în cursul timpului naţiu·n ea întreagă, prin inteligenţa sa
colecti\·ă, ce creşte pe an ce merge". Cît de prezentă era deci soarta
Academiei Române în conştiinţa şi preocupările intelectualilor de la Bra
şov rezultă prin urmare cu prisosinţă din asemenea referiri fugare, dar
această trăire se manifestă deopotrivă în conştiinţa profesorilor braşoveni
care, fără să poarte. titlul de membri ai înaltului for cărturăresc, îşi ex
primă uneori sentimentele în forme şi la temperaturi puţin obişnuite la
adresa Academiei de la Bucureşti .
Cel mai reprezentativ din acest punct de vedere pare a fi profesorul
de limba latină de la liceul român din Braşov, David Almăşanu. Cunoscut
dintr-o îndelungată activitate didactică desfăşurată. dincoace şi dincolo de
munti 8, Almăşanu era cel care activase la Vălenii de Munte întreg de
ceniul premergător revoluţiei de la 1 848, el trăind acolo în societatea
boieril o r Alexandru Filipescu Drăjneanu, Iancu Filipescu, a oaspeţilor lor
\·estiţi Bălenii şi Cîmpenenii, ale căror nume erau cunoscute în Transil
\·ania încă din timpul refugiului lor la Braşov (1 821). Trecînd munţii din
cauza urmăririlor din anii revoluţiei ( 1 84 8 /49), David Almăşanu se stabi
leşte în 1 85:� la Braşov, el devenind cel de-al patrulea profesor al numi
tului liceu, alături de directorul G. Munteanu, de Iosif Barac, fiul scrii6 Cf. Ti tu Maiorescu. Critice , voi.

I, Bucureşti. Edit. M inerva, 1973, p. 160-161.
Articol serial în "Transilvania", VI, nr. 2 1 . 1 nov., 1873, p. 249-26·3 ; nr. 22,
1 .� nov .. p. 257-259; nr. 23, 1 dec., p . 273-276 ; nr. 24, 15 dec. 18i3. p . 285-28i.
8 Pentru date biografice, cf. Ioan Popea, David A lmăşanu. Schiţe biografice,
Braşov. 1891, p. 46 ; cf. şi Virgil Oniţiu, David Almăşanu, in Anuarul XXXIII al
gim naziului mare public român
pe anul şcolar 1 896-1897, p. 41-4·5.
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torului român Ioan Barac, şi de învăţătorul Vasile Oroianu. Timp de
peste trei decenii Almăşanu va servi interesele şcolii române din locali
tate, încît împlinirea virstei de 70 de ani îl găseşte la catedră, în şcoala
condusă de acum de alţi directori. între care Ioan Meşotă, acesta devenind
în anul dobindirii indepedenţei de stat a României membru corespondent
al Academiei Române.
.
Mai tîrziu, cu prilejul jubileului de 25 de ani de la înfiinţarea Aca
demiei Române, profesorul în pensie D. Almăşanu celebrează cu veneraţie
evenimentul, dedicîndu-i afecţiunea sa caldă, exprimată în versuri de o
eleganţă academică : "Hrănitorul soare al muzelor j Academia, să dureze
in veacuri " .
".
"Almus sol musarum,
Academia dureat in aeva.
"Ex qua scisse fluunt
tanquam de fonti perenni�' 9. ,
.- .

' .0'tP o ' .

•,

'

_

• . • 'f.

.

In asemenea manieră se succed versurile venerabilului p�f�so �: in hex a
metri latini şi imagini de o rară frumuseţe şi putere sugestivă, îmbinate
uneori cu elemente din poezia populară. El omaginză Academia de pc
rîul Dîmboviţa ca pe un izvor nesecat, viu şi simbolic, din care "cine be:-.
nu se mai duce" :
"Gratulor ergo Academiae
a dulci Dîmboviţa amne
"Ex quo, qui potat,
nunquam discedit ab illo".
Este Academia Română, Templa Minervae, în conştiinţa profesorilor de
la Braşov : "Academia surgat ad astra ! '' Primiţi aceste urări, se adresează
poetul către învăţatul corp academic, care izvorăsc din străfundurile mintii
şi inimii :
"Accipita has voces
quas fundit mens animusque" .
L a rîndul e i , "Academia a ascultat c u cea mai vie plăcere frumoasa
salutare" şi ea mulţumeşte poetului latinist "pentru simţămintele de
simpatie ce faceţi pentru viitorul acestei instituţiuni de cultură naţională".
Din partea conducerii ei semnează scrisoarea de răspuns lui Almăşanu :
preşedintele Haşdeu şi secretarul general D. Sturdza 1o.
Cît de vie se arată Academia Română pe tot parcursul istoriei ei în
conştiinţa intelectualilor din provincie, inclusiv a profesorilor de la B ra 
şov, reiese însă şi di:1 alte referiri. De pildă atunci cînd, prin anii
1902-1 908, Andrei Bârseanu, autorul Istoriei şcoalelor centrale române
gr.or. din Braşov, lucrare. premiată la timpul său de Academia Română,
şi Virgil Oniţiu, unul din cei dintîi editori ai Ţiganiadei lui I. Budai-De
leanu, devin membri ai înaltei instituţii româneşti, profesorul de fizică,
Aurel Ciortea, în calitatea sa de bibliotecar al liceului, procedează la
colecţionarea şi propagarea Analelor Academiei Române, de difuzare :;;i
dezvăluirea conţinutului lor prin publicarea pe plan local a bibliografiei
9 Cf. Ioan Popea, loc. cit., p. 23-2 4.
I bidem, p. 21-22.

1o
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analitice a seriei de istorie 1 1 . In felul acesta scrierile unor autori ca
D. A. Sturdza, V. A. Urechia, ca şi ale istoricilor N. Iorga, A. D. Xenopol,
C. Erbiceanu etc. devin bine cunoscute de intelectualitatea din Braşov şi
din intreaga Transilvanie. Relaţiile profesorilor braşoveni cu Academia
au fost menţinute in diverse forme, ele manifestîndu-se adesea pe tema
cultivării limbii române literare. Lucrări ale unor autori braşoveni apărute
in localitate sau la Bucureşti reflectă în mod nemij locit interesul şi spi
ri:ul inaltei instituţii in preocupările din Transilvania. Menţionăm spre
exemplificare unele scrieri cu adresă directă la lucrările Academiei, ca
titlul Altă ortografie, de Al. Bogdan, fratele slavistului I. Bogdan şi al
istoricului literar Gh. Bogdan-Duică 12 • Criticind in alt loc sistemul orto
grafic stabilit pe la 1 904 de Academie, tînărul profesor de la Braşov
propune. pe baza unui studiu de sine stătător şi publicat sub acelaşi titlu
la Bucureşti ( 1 9 1 2), să se fixeze o altă ortografie. Gestul său e urmat de
alţi colegi, în primul rind de Ax. Banciu.
CU1n vorbim şi cum ar trebui să vorbim româneşte ? (Ardelenisme şi
alte -isme) este titlul studiului de limbă al lui Banciu, publicat la Braşov
în anul 1 9 1 3 ( 1 40 p.). Pornind de la ideile lui T. Maiorescu privind pri
mejdia denaturării spiritului limbii române, denaturare produsă cu aproape
o jumătate de secol in urmă prin greşelile ortografice şi de limbă ale
jurnaliştilor români din Transilvania, autorul citează din cunoscuta critică
la adresa limbii române din j urnalele din Austria, critică pe care Banciu
o conc;ideră pentru tirhpul său ( 1 868) drept un semnal de alarmă, o critică
.. aspră, necruţătoare chiar, dar justă". Şi asemenea celor mai mulţi profe
sori braşoveni din trecut, care adulau pe T. Maiorescu, Banciu apre
ciază rezervele de odinioară faţă de criticile aceluia drept invinuiri .
. . l nsu�i Bariţiu intr-un discurs la Academia Română l-a denunţat ca pe un
«Cosmopolit.., P. Grădişteanu ca ..german izator», ca să nu mai menţionăm
pe Laurian şi Massim care - crede Banciu � 1-ar fi înghiţit intr-o lingură
de apă". Referiri din cele mai diverse s-au făcut atunci la adresa unor
intelectuali de frunte, dar ele s-au făcut mai cu seamă la inceputul seco
lului nostru.
Primele cărămizi la temelia Academiei Române se intitulează studiul
următor dedicat implinirii a 70 de ani de existenţă a Academiei, studiu pe
care il datorăm aceluiaşi Ax. Banciu şi publicat în revista Ţara Bîrsei.
Cu aceasta ne găsim însă intr-o nouă perioadă istorică a Academiei Ro
mâne, Templa Minervae, in conştiinţa profesorilor de la Braşov.

11 Cf. Aurel Ciortea, Ce1talogul bibliotecii şcoalelor centrale romdne gr. or. din
Braşov, Braşov, 1903, p. 49-50.
12 Alexandru Bogdan, Altă ortografie, In Almanahul scriitorilor de la noi,
Orăştie, 1911, p. 1210.
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DIE RUMĂNISCHE AKADEMIE UND IHRE VORAUSSETZUNGEN
IM BEWUSSTSEIN DER KRONSTĂDTER PROFESSOREN
(1821-1918)
(ZUSAMMENFASSUNG)

Die Arbeit stellt eine Synthese einer grofieren Mitteilung dar, d i e
auf einer im Rahmen der Akademie der Sozialistischen Republik Rum�i
niens von dem Redaktionskollegium des Geschichtstraktates dcr Rumani
schen Akademie veranstalteten wissenschaftlichen Tagung, prăsentier!
wurde. Sie versucht anhand einiger Momente darzustellen, wa.;; die R ,,nna
n ische Akademie, deren Mi tglieder aber auch andere Intel lektue lle : m
Bewufitsein der Kronstădter rumănischen Professoren bedeutet haben. D i c·
Arbeit ist die Fortsetzung einer Untersuchung aus "Cumidava" VIII, i n
der die Entwicklung der Initiativen zur Bildung kultureller Gesc;ellsd1af
ten auf dem Gebiete unseres Landes i n den Jahren 1 790- � 1 830 dargesten :
w u rden
.
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CERCETARI PERIEGHETICE lN JUDEŢUL BRAŞOV

(1978)

FLOREA COSTEA şi RADU ŞTEFANESCU

CJ

Recenta Hotărîre a Partidului Comunist Român privin d aniversarea

2050 ani de la crearea primului stat dac centralizat şi independent a

impulsionat şi mai mult cercetarea arheologică din ţara noastră, ori en
tincl-o cu precădere spre această perioadă, dar şi spre cele ce i-au premers
ori succedat.
Unindu-şi eforturile, instituţiile specializate din judeţul Braşov au
procedat atît la efectuarea de observaţii perieghetice cît şi la cercetări
sistematice, în special în zonele pentru care i nformaţiile lipseau sau erau
sărace: Ţara Oltului, zona Rupea-Racoş-Hoghiz. zona Şinca.
Intrucit cercetările sistematice din teritoriul amintit sînt abia b î n
ceput şi, ca atare, nu o �eră încă date concluzive, în cele ce urmea"ă vom
prezenta sumar rezultatele observaţiilor de suprafaţă din primăvara anu
lui 1 9 7 8 (care urmează însă a fi verificate prin sondaje).


I. Epoca neolitică

1 . Racoş
a Pe muntele numit de localnici "Tepeiul
Ormenişului", aflat în
stînga Oltului, la circa 4,5 km est de comună. Accesul pe drumul forestier
ce în soţeşte Oltul, apoi pe potecă de munte pînă pe platoul superior. Pro
babil în prima perioadă a epocii fierului sau în Latene locul a fost ame
najat în terase, dintre care in prezent se mai disting foarte bine patru.
Platoul, creat şi el artificial, are o lungime de peste 1 0 0 m şi o lăţime ce
nu depăşeşte 25 m, in timp ce terasele inferioare sînt mult mai întinse.
Foarte potrivit pentru apărare, "Tepeiul" a fost locuit in mai multe
epoci, după cum se va vedea in continuare. Din neolitic, atit la suprafaţă
dar in special în micile gropi practicate, s-a găsit o cantitate mare de cera
mică (rudimentară ori fină, aceasta din urmă mai ales ne!agră şi roşietică),
foarte mult chirpic ce păstrează urmele aplicării pe o împletitură de nuiele,
oase de animale etc.
Pe baza ceramicii, aşezarea pare să preceadă imediat cultura Ariuşd1.

b In punctul numit "Cimpul Caprei ", situat tot spre est de localitate,
lîngă gara C.F.R., pe prima terasă dintre Olt şi drumul rutier ce duce la
exploatarea de piatră de calcar. Extindere pe circa 3 ha. Materiale şi datare
similare aşezării de pe "Tepeiul Ormenişului"2.
1 A participat şi I. I. Pop.

2 Idem.
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II. Epoca bronzului
1 . Racoş

a "Tepeiul Ormenişului". Aşezare identificată prin ceramică apar
ţinînd fazelor culturii Schneckenberg3.
b "Cîmpul Caprei". Locuire suprapusă aşezării neolitice, eviden
ţiată tot prin ceramică aparţinînd culturii Schneckenberg4.
2. Rupea
Situată la poalele dealului "Cohălmel" şi această staţiune ocupă
mai multe hectare. Este contemporană celor de la Racoş şi aparţine ace
leiaşi culturi5.

3. Hoghiz
a "Pe Măgurele" ;
b c In stinga şi dreapta şoselei Braşov-Hoghiz (E 1 5), inainte de
desprinderea ramificaţiei de drum spre Fîntîna. Poate să fie vorba de o
singură aşezare (care depăşeşte 3 ha), identificată prin ceramică Schne
ckenberg6.
4. Rotbav
a "La Grădini";
b "La Şosea", in stinga şi dreapta drumului E 15, intre km 1 3 şi 14
de la Braşov. In ambele ceramică Schneckenberg şi Wietenberg7 •
5. Feldioara-Braşov.
La sud-vest de comună, pe prima terasă din stinga pîrîului Vulcă
niţa, in punctul numit "La Complex", situat intre marginea terasei, com
plexul de îngrăşat porci şi drumul de acces la acesta, intre stilpii I.R.E. 1
şi 4, cu concentraţia maximă de la 1 , 5 la 2,5 (unde dealtfel se distinge
net o pată de pămînt negru). S-au recoltat numeroase fragmente ceramice
aparţinînd culturii Schneckenberg dar şi culturii Noua&.
III. Prima perioadă a epocii fierului
1 . Racoş

a "Tepeiul Ormenişului", loc prezentat mai sus. Staţiune identifi
cată prin numeroase fragmente ceramice provenind de la vase mari, cu
decorul cunoscut, dar şi de la exemplare din pastă grosieră, poroasă. Datare
pe toată durata perioadei9.
b "Cimpul Caprei". Ceramică din faza finală a perioadei (Hallstatt
D)10 . Atît aşezarea de pe "Tepeiul Ormenişului" cit şi cea din "Cimpul
Caprei" succed locuirilor din epoca bronzului.
3
4

5

6

7
e
9

10

ldem.
ldem.
Au participat 1. 1. Pop şi Rodica Kronberger de la Muzeul Rupea.
Pe ri f' g he ză Radu Ştefănescu.
ldem.
Periegheză Florea Costea.
A participat şi 1. 1. Pop.
Idem.
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2. Rupea
Intre "Dealul Slătinii" şi "Pădurea lui Grigore", la poalele dealu
lui .. Cohălmel". Cute de gresie, ceramică şi o bordură de vatră din lut in
roşit1 1.
3. Hoghiz.

In punctul "Pe Măgurice " 12 .

4. Rotbav
In punctul "La Grădini". Toate aşezările de la punctele 2, 3, 4 se
datează în faza finală a perioadei13.

IV. A doua perioadă a epocii fierului
1 . Racoş
a "Tepeiul Ormenişului". Ocupă toate
terasele, inclusiv platoul
superi or. Aşezare evidenţiată prin multe fragmente ceramice, provenind
de la vase modelate cu mîna sau la roată, foarte diversificate tipologie,
coloristic şi ornamental. Categoria modelată cu mina continuă organic
.din Hallstatt 14.

b . ,Cîmpul Caprei". Identificată prin aceleaşi categorii
.care continuă şi ele tipuri din Hallstatt15.

ceramice,

c "Tepeiul Racoşului". Aşezare identificată in primul rind de zidul
de piatră locală, parţial ecarisată, nelegată cu mortar. Zidul incinge apro
ximativ jumătate din circumferinţa muntelui, in partea de N-SV, la circa
100 m sub cota sa maximă. A putut fi urmărit pe o lungime ce depăşeşte
1 00 m. Grosimea oscilează in jurul a 1 ,50 m16.
2. Feldioara-Braşov
In curtea şi grădina casei parohiale evanghelice. Ceramică in care
sint uşor sesizabile elemente de tradiţie hallstattiană (butoni etc.)17•

V. Epoca romană

1 . Racoş
"Cimpul Caprei". S-au descoperit numai citeva fragmente ceramice
romane provinciale 18.
1 1 Idem. Informaţii suplimentare de la 1. Forsea, Rupea, str. 3Q Decembrie
:n r. 38.
12 Periegheză Radu Ştefănescu.
13 Idem.
14

Vezi nota 1.

15 ldem.

16

Idem.

17 Au mal participat: Elena Cernea de la O.J.P.C.N. Braşov, I. Mailat, Gh. Neag".I
·de la Liceul din Feldioara.
18 Vezi nota 1.
:25

-

CUmidava
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ARCHĂOLOGISCHE OBERFLĂCHEN-FORSCHUNGEN
IM KREIS BRAŞOV 1978
(ZUSAMMENFASSUNG)

Die Verfasser teilen die Ergebnisse ihrer vorlăufigen archăologischen
Oberflăchenforschungen, die im Friihjahr 1978 im Kreis Braşov unter
nommen wurden, mit. Sie erwăhnen dabei Fundstellen aus der Neustein
zeit (zwei in Racoş), der Bronzezeit (Racoş zwei; Reps eine; Hoghiz zwei;
Rotbach zwei; Feldioara-Braşov eine), der ersten Phase der Eisenzeit, der
sogenannten Hallstattzeit (Racoş zwei ; Reps, Hoghiz je eine; Rotbach eine),
aus der zweiten Phase der Eisenzeit, dem sogenannten Latene (Racoş drei ;
Feldioara-Braşov eine). Aus der Zeit der romischen Herrschaft in Dazien
wird die etwa 2 km weit vom einstigen Castrum gelegene romische
Siedlung von Hoghiz kurz beschrieben. Es wird angenommen, daG es eine
derartige gleichzeitige Siedlung auch in Reps gegeben hat. Der Dber
gangsepoche von der Sklavenhalter- zur Feudalordnung gehoren die Sied
lungen von Reps, Racoş (zwei) an, wăhrend dem Hochfeudalismus zwei
Burgen auf dem Weichbild der Gemeinde Racoş angehoren.

•

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

�

�
(')

l'l
>.,)
:;..

�
�

r:i

:o

o

:c
l'l
..,
n

M

z
c:...

e
tl
r1
...,
c
t"
tJl
:o
>
{fl
o
<:

Racoş, "Tepeiul Ormenlşului" : ceramică hallstattiană şi din epoca La Tene.
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VASILE ALECSANDRI, COSTACHE NEGRUZZI ŞI ALŢI
CĂRTURARI ROMANI, COLABORATORI AI "FOII PENTRU
MINTE, INIMA ŞI LITERATURA"
MARIA LAMBUCA şi EMIL MICU
•

Făcînd parte din aceeaşi unitate istorica-politică şi geografică, Bra
şovul ca străveche vatră a culturii româneJ?ti, aflat în inima ţării, a fost
în permanentă legătură, cu Ţara Românească şi Moldova de care se lega
prin drumuri comerciale bine statornicite, strălbătînd în decursul veacu
rilor hotare nefireşti dar unind simţirea românească în centrul de unde
prin teascurile tiparniţei diaconului Coresi a pornit biruinţa scrisului în
limba română.
Despre legăturile oficiale ale Braşovului cu Moldova ne vorbeşte tra
tatul comercial încheiat între Alexandru cel Bun şi oraşul de la poalele
Tîmpei. Acest tratat, păstrat în confirmările urmaşilor săi a fost ampli
ficat în anul 1458 de Ştefan cel Mare, pe care braşovenii printr-o scri
soare din 1 479 îl cheamă "cu mare dor şi .dragoste", pentru apărarea părţilor Transilvaniei 1.
Pe aceste coordonate, de puternică tradiţie, îl întîlnim în anul 1 595
pe Aron Vodă. acordînd românilor din Şcheii Braşovului, printr-un hrisov,
o bogată danie pentru biserica Sf. Nicolae şi şcoala românească din apro
piere, prima şcoală cu limba de predare română de pe întregul cuprins
al ţării noastre. menţionată documentar încă din anul 1 495, dar existentă
cu siguranţă înainte de această dată.
Menţionăm că din banii dăruiţi de Aran Vodă, harnicul preot cărturar
Mihai. colaborator al diaconului Coresi, în anul 1 597 a înlocuit vechiul
lăcaş al şcolii zidind o clădire mai încăpătoare care formează şi astăzi
parterul acestei construcţii în care se adăposeşte Muzeul primei şcoli româ
neşti. In felul acesta putem afirma că domnitorii Moldovei s-au numărat
printre susţinătorii învăţămîntului românesc braşovean, în acest sens, un
rol deosebit avîndu-1 în a doua j umătate a sec. XIX, Alexandru Ioan Cuza.
Concomitent cu relaţiile economice dintre Braşov şi Moldova. care
au fost permanente. s-au statornicit şi legături culturale, prin schimburi
de manuscrise !;ii cărţi, precum şi prin prezenţa unor oameni de cultură
din Moldova la Braşov şi de la Braşov în Moldova.
Arhiva Muzeului primei şcoli româneşti din .)cheii Braşovului păs
trează numeroase hrisoave ale domnilor moldoveni prin care se acordă
·

1 Ioan Bogdan, Documentele lui Ştefan cel Mare, vol. 2, Bucureşti. 1913, p. 354.
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Incepind cu anul 1 840 foaia literară braşoveană îşi îmbogăţeşte con
ţinutul cu noi opere aparţinînd lui M. Kogălniceanu, care publică note de
călătorie şi istorie literară. Alexandru Donici cu fabule şi istorie literară,
a cărui prezenţă se prelung�te pînă la 1859, precum şi N. Istrate cu
poezii, proză şi note de călătorie, încheindu-şi colaborarea în 1 852 cu
teatru.
Din anul 1844 în paginile revistei apar producţii literare a do.uă nume
de prestigiu ale Moldovei, Vasile Alecsandri şi G. Sion. Numele celui dintîi
îl vom întîlni în 1862 (Anexa VI), iar al celui de al doilea pînă
în 1860. Masiva lor prezenţă în "Foaia" braşoveană se va intensifica,
împreună cu a altor moldoveni, mai ales după anul 1 848, cînd revoluţio
narii din Moldova făcînd popas în oraşul de la poalele Tîmpei, au cunoscut
mai bine realităţile .românilor transilvăneni. Semnificative în această pri
vinţă sînt mărturisirile lui G. Sion făcute cu ocazia celui dintîi drum al său
la Braşov, în timpul evenimentelor anului 1 848, cînd a făcut cunoştinţă
cu poetul Andrei Mureşianu şi cu redactorul G. Bariţiu "care îl primi cu
braţele deschise ca pe un vechi amic"16.
Printre revoluţionarii moldoveni care au participat la marea adunare
naţională de pe "Cîmpia libertăţii" de la Blaj din anul 1 848, amintim pe
fraţii Ioan şi Vasile Alecsandri, Teodor şi Gheorghe Sion, Grigore Balş,
Nicolae Ionescu, Alecu Russo, Alexandru Ioan Cuza. refugiaţi la Braşov,
curînd după înăbuşirea mişcării revoluţionare din Moldova. Cei mai multi
dintre ei, atît la venirea în Transilvania, cît şi la plecare au făcut popas
la Braşov, unde s-au întîlnit cu George Bariţiu. cu Andrei şi Iacob Mure
şianu şi cu membrii familiei Gheorghe Nica în casa căruia s-au întrunit
de m·ai multe ori . Principalul loc de întîlnire a refugiaţilor de peste Car
paţi cu braşovenii era Casina Română. Despre perioada petrecută de mol
doveni la Braşov, cînd au redactat şi tipărit Prinţipiile noastre pentru re
formarea patriei, George Bariţiu ne-a lăsat următoarele însemnări de
bogată semnificaţie politica-culturală : "Ori cît erau de necăjiţi şi îngrijaţi
bravii tineri moldoveni pentru starea patriei lor în acele zile, dară aceia
dintrînşii pe care D-zeu îi mai ţine în viaţă vor putea mărturisi de căl
dura şi caritatea frăţească cu care au fost primiţi şi cuprinşi de către
românii din Braşov precum şi de către cei din Săcele, pe unde au făcut
cîte o excursie. Nu-mi aduc aminte să se fi născut între noi şi moldoveni
diferenţe de păreri în chestiuni naţionale şi politice. Cu acei moldoYenl
cu cari petreceam serile în Casina Română eram întru toate de acord, încît
eu singur mă miram de acea armonie de cîte ori cuget la imensa diver
sitate a educaţiunei noastre politice din acea epocă"17.
In acest climat V. Alecsandri, eternizînd momentul culminant al adu
nării de la Blaj, publică în "Foaia" braşoveană 18, pe prima pagină, sub
semnătura "un român", poezia de largă respiraţie patriotică 1 5 Mai 1 848
din care cităm :
, .Fraţilor nădejde bun ă ! Fiţi cu toţi în veselie !
Cerul însuşi ocroteşte scumpa noastră Românie !
16

Aurel A. Mureşianu, Planul Regatului Daciei, Braşov, 1935,

p.

6.

George Bariţiu, Părţi alese din istoria Transilvaniei pe două sute de ani in
urmă, voi. II, Sibiu, 1890, p. 568.
17
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Azi e ziua de inviere a românului popor,
Care singur îşi urzeşte dulce, mindru viitor.

Bărbăţia şi unirea intre voi de-acum domnească,
Şi strigaţi in libertate: România să trăiască ! "
Tot in luna mai a aceluiaşi an G. Bariţiu publică pe prima pagma.
după o foaie volantă purtind indicaţia Februarie 1 848, oda lui V. Alec
sandri Cătră români19• Poezia fusese răspîndită pe Cîmpia libertăţii de la
Blaj , ca imn cu îndemnuri clare de unire :
_

"Haideţi fraţi de acelaşi sînge
Hai cu toţi intr-o unire".
Meritul foii braşovene constă in faptul că pul:)licind această poezie o
face cunoscută pretutindeni.
Tot la Braşov, V. Alecsandri a compus poezia Hora Ardealului sem
nată tot ,.un român" care este o primă variantă a Horei Unirii. Această
poezie publicată în "Foaie pentru minte, inimă şi literatură" la 14 iunie
1 848, nr. 24, p. 1 92, ,s-a bucurat de o largă răspîndire în toate părţile
locuite de români, contribuind la mobilizarea conştiinţei româneşti pentru
făurirea unităţii noastre naţionale.
Prezenţa şi activitatea revoluţionarilor moldoveni la Braşov repre
zintă un punct culminant pentru cimentarea legăturilor politico-culturale
dintre Transilvania şi Moldova, constituind în acelaşi timp un nou prilej
de intensificare a colaborării cărturarilor moldoveni la "Foaia" literară
braşoveană.
Literatura Moldovei apărută în volume şi reviste, este urmărită cu
interes de redactorii "Foii pentru minte, inimă şi literatură" şi reprodusă
aproape în fiecare număr al revistei, pînă in anul 1 863, cind din cauza
împrejurărilor politice care au precedat încheierea pactului dualist austro
ungar "Foaia" apare din ce în ce mai rar, in 1 864 cu două numere in loc
de 26 anual, fiind silită apoi să-şi înceteze apariţia in anul 1 865 cînd mai
apare un singur număr.
Din 1 848 şi pînă in 1 863 intilnim in paginile revistei, pe lîngă poezia
aparţinînd lui Gh. Asachi, Al. Donici, Gh. Sion şi V. Alecsandri, culegeri
de folclor, studii de istorie, teorie şi critică literară,. note de călătorii şi
teatru (vezi anexele).
In felul acesta revista braşoveană reflectă in paginile sale literatura
Moldovei cu tot ce are ea mai semnificativ. Menţionăm că in această a
doua perioadă apare şi numele lui V. A. Urechia, cunoscut şi apreciat de
G. Bariţiu �i Iacob Mureşianu. In anul 1 855 in paginile revistei acesta
publică poezia patriotică Ce-mi place, cu un motto in limba franceză20 pe
care o reproducem in întregime in anexa lucrării. Tot in anul 1 855 "foaia"
reproduce din calendarul Buciumul Român V ( 1 855), p. 44-51 , schiţa sati·

18 "Foaie pentru minte . . ... , XI, nr. 19, 1848, p. 145.
19 Ibidem, nr. 21. p. 161.
20 Ibidem, XVIII, nr. 2, 1855, p. 8.
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(NEGRUZZI, C.): Scene contimpurane, 1. O alegere de cai (Scacica), IV, 1841,
nr. 13, p. 97-101.
Reproducere d i n Dacia literară, 1840, n r . 5-6, p. 309-321, sau din Curie
rul de ambe sexe, III, 1840-1842, p. 169-174.
N(EGRUZII), C. : Scene contimpurane, IL Olga, IV, 1841, nr. 14, p. 105-110.
Reproducere din Dacia literară, 1840, nr. 5-6, p. 321-336 sau din Curie
rul de ambe sexe, IJII , 1840-1842, p. 174-181.
N(EGRUZZI), C . : Scene contimpurane, I I I . Tristeţă. I V , Căteva răvaşe, IV, 1841,
nr. 15, p . 1 13-1 19.
Reproducere din Dacia literară, 1840, nr. 5--6, p. 337-354 sau din Curie
rul de ambe sexe, III, 1840-1842, p. 181-189.
(NEGRUZZI, C.): n . . . : Căntec vechiu, VI, 1843, nr. 23, p. 18 1-183.
Legendă de la Hîrlău referitoare la Cantemir, cuprinzînd la sfîrşit o poe
zie mai lungă, avînd ca subiect omorîrea lui Miron Costin şi a fratelui
său Vellcico. Cu indicaţia la început: "Trimis din Iaşi".
DONICI, A. ; NEGRUZZI, C. : Vieaţa prinţului Antioh Cantemir, VII, 1844, nr. 37,
p. 289-292 nr. 38, p. 297-301 ; nr. 39, p. 305-307 .
Reproducerea prefaţei la volumul Satire şi alte poetice compuneri de
prinţul Antioh Cantemir (traduse de ambii autori), Iaşi, 1844, p. XI
XXIX.
NEGRUŢŢI, C. : Daniil Seavinski, III, 1840, nr. 13, p. 101-103, nr. 14, p. 107-1 1 1 ;
nr. 15, p . 1 14-117.
Viaţa acestuia.
Reproducere din Curierul de ambe sexe, II, 1838-1840, p. 39---5 1.
NEGRUŢŢI, C. : Mărturisenie, VIII, 1845, nr. 30, p. 238-239.
Jnformaţii în legătură cu discuţia stîrnită de publicarea în volum (din
cauza ilustraţiei lui, înfăţişînd pleiada poeţilor români) a traducerilor
sale din Hugo. Cu o exclamaţie dezaprobatoare a redacţiei în notă, faţă
de o afirmaţie a autorului. . .

ANEXA III

KogAlniceanu

KOGALNICEAN(U), M. : Literatura straina, D.A. Demidoff in Moldavia, III,
1840, nr. 48, p. 380-384 ; nr. 49, p. 385-391 ; nr. 50, p. 393-395.
Reproducerea notelor de călătorie ale acestui autor privitoare la Mol
dova.
Cu o lungă introducere a lui Kogălniceanu împotriva cosmopolitismului,
adică a preţuirii exagerate a tot ce e străin in dauna valorilor naţionale.
Reti.părire din Dacia Literară, nr. 5-6, p. 408-443.
KOGALNICEAN(U), M. : Gheorghie Sincai, IV, 1841, nr. 12, p. 93-95.
Biografia lui.
Reproducere din Arhiva românească, 1, 1840, p. 1-5. Cu o notă de
Bariţ, in care îndeamnă pe ardeleni să se ocupe şi ei de persoana şi
opera lui Şincai.

ANEXA IV

A. Donicl
1.

2.

(DONICI, A.) : Fabulă. Momiţa şi două mîţe, III, 1840, nr. 28, p. 224.
lnvăţătura ei : cînd doi se ceartă, al treilea cîştigă.
Reproducere din Dacia literară, 1, 1840, nr. 3-4, p. 210-2 1 1 (care a
luat-o din volumul autorului, Fabule, Iaşi 1840).
DONICI, A. : Dacia literară. Fabule. Gîştele. Vulpea şi Bursucul. Bărbatul cu
trei femei, III, 1840, nr. 31, p. 247-248.
Temele lor : nu te lăuda c u faptele strămoşilor; denunţarea administra
ţiei necinstite ; condamnarea divortului.
Reproduceri din Curierul românesc, XI, 1840, nr. 51, p. 197-198, după
Dacia literară, 1840, nr. 3-4, p. 207-209, 21 1-212. Cu o scurtă notă a
redacţiei acesteia la inceput.

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

VASILE ALECSANDRI, COSTACHE NEGRUZZI ŞI ALŢI CARTURARI

401
�
-

-----------

3. DONICI, A. : Fabule. Parnas. Vulpea pedepsită, Măgariul, Antereul lui Arvinte,
Lupul nazâr, IV, 1841, nr. 1 6, p. 1 25-127.
Invăţătura : locul ca atare nu dă minte; tilhari se găsesc şi in lumea
mare; îngînfarea duce la pierzanie ; consecinţele nepriceperii ş i risi pei ;
ale necinstei şi ego is m ulu i .
Reproducere din Dacia literară, 1840, nr. 3-4, p. 209-2 10, 212-216, dup ă
volumul de curînd apărut al autorului în 1 840, p. 14, 15, 34, 37-38,
39-40, 53-54.
4. DONICI (AL.) : Lupul şi cucul, IV, 1841, nr. 26, p. 208.
Fabulă. Tema ei : există oameni - ca lu pi i - care nu-şi pot infrina
nicăieri apucăturile rele.
Reproducere din primul volum de fabule al autorului, p. 6-7.
5. DONICI, (AL.) : Racul, broasca şi ştiuca, IV, tt841), nr. 26, p. 208. Fabulă (fără
unire nu se face treabă).
Reproducere din volumul menţionat, p. 26-27.
6. DONICI, (AL.) : Pismătareţul şi şerpele, IV, 1 841, nr. 28, p. 224.
Fabulă (vestej irea invidiosului).
Reproducere din volum, p. 49-50.
7. DONICI, (AL.) : Lupul şi lupuşorul, IV, 1841, nr. 31, p. 241.
Motivul fabulei : importanţa păstorului, adică a conducătorului.
Reproducere d in volum , p. 18-19.
B . DONICI, A . : Lupul şi şoaricul, V, 1842, nr. 31, p. 248.
Fabulă. T ema sa : hoţul de păgubaş. Cu o notă elogioasă a lui Bariţ.
Reproducere din al doilea volum de fabule al autorului, apărut în 1842,
p. 36-37.
·9. DONICI, A. : Infiinţarea fabulii, V, 1842, nr. 33, p. 264.
Necesitatea tactului în exprimarea adevărului.
Reproducere din ultimul volum, p. 5-6.
10. DONICI, A. : Ursul la priseci, V, 1842, nr. 35, p. 273.
Fabulă. Motivul de bază : reaua rînduială existentă.
Reproducere din acelaşi volum, p. 19-20.
1 1. DONICI, A. : Fabulă. Fierul şi argintul (Imitaţie), V, 1842, nr. 43, p. 344.
Invăţătura : cel ce devine instrument loveşte fără cruţare.
Reproducere de asemenea din volumul II, p. 40.
12. D(ONICI), A. : Căinile lătrănd, X, 1847, nr. 30, p. 247.
Fabulă (cîinele credincios poate fi exemplu pentru om).
A fost publicată şi in Albina românească, XIX, 1847, nr. 63, p. 254
şi în Curierul românesc, XIX, 1 847, nr. 16, p. 63, de unde a reprodus-o
Bariţ.
13. DONICI, A. : Turma şi cănele (Fabulă), XX, 1 857, nr. 5, p. 20.
Apologia concordiei.
Reproducere.
14. DI NICJ, A. : Lupulu şi motanulu, XXII, 1859, nr. 3, p. 23-24.
Fabulă. Morala : culegi ce-ai semănat.
Reproducere. A apărut pentru prima dată in volumul Fabule (II) al
au toru lu i, 1842, p. 7-8.
15. DONICI, A. ; NEGRUZZI, C. : Vieaţa prinţului Antioh Cantemir, VII, 1844. nr. 17.
p. 289-292 ; nr. 38, p. 297-301 ; nr. 39, p. 305-307.
Reproducerea prefeţei la volumul Satire şi alte poetice compuneri de
prinţul Antioh Cantemir (Traduse de ambii autori), I aşi, 1844, p. KI
CCIX.

ANEXA V

N. lstrate

1. IESTRATE, NICOLAI : La. • • III, 1840, nr. 40, p. 320.
Odă iubitei.
2. IESTRATE, N. : Fabulă. I epurii şi purecUe, III, 1840, nr. 47, p. 376.
Denunţarea egoismului.
3. llESTRATE, NICOLAI : Fabula. CămUa şl furnica, III, 1840, nr. 49. p. 392.
I mpotriva îngîmfării.
4. IESTRATE, N. : Mărturisire ! , III, 1840, nr. 51, p. 407--408.
Tînguiri religioase ieşite di n nefericirea autorului.
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5. IESTRATE, NICOLA I : Despărţirea, IV, 1841, nr. 4, p. 30-3 1 .
Elegie, avind c a temă despărţirea d e iubită.
6. ISTRATE, N. : Cătră dănsa !, IV, 184 1 , nr. 22, p. 174-- 1 75.
Tema : infidelitatea iubitei. Cu o introducere a autorul ui, intitulată.
La asesorul C . . . S . . .
7 . I STRATE, N. : Fabulă. Proţesul unei momiţe, V , 1842, nr. 3, p . 22-23.
I mpotriva felului cum se admi nistra j ustiţia.
Reproducere din Albina românească, XII, 1841, nr. 6, p . 22-23.
8. ISTRATE, N. : Un secret, V, 1842, nr. 4, p. 30-31.
Poezie lirică (erotico-elegiacă). Cu moto de Negruzzi.
La început, ecouri din Sburătorul lui Heliade.
9. (ISTRATE, N.) : Narrateur identiqoue: Cucul, V, 1842, nr. 29, p. 232.
Versuri elegiace cu reflexe populare.
Reproducere - cu mici modificări - in Calendarul pentru români,.
XII, 1853_. p. 106-107 (sub semnătura autorului).
1 0. (ISTRATE, N.) : Narrateur identique : Cucul, V , 1842, nr. 29, p . 232.
Pozeie lirică elegiacă.
1 1 . (ISTRATE, N.) : Narrateur identique : Fabulă. Vulpea şi ursul, VI , 1843, nr. 19,
p . 151.
Răzbunarea călcării cuvintului dat.
Datată : "12 sept. 1842"'.
12. ISTRATE, N. : Fabulă. Câinele şi pisica. Dialog X, 1 847, nr. 1 3, p . 1 07-108.
Poezia e precedată de o introducere a autorului, sub titlul I n di alog,
referitoare la geneza ei.
Filipică împotriva omului, care nu cunoaşte in acţiunile sale decit un
singur mobil : interesul.
La sfîrşit, denunţarea linguşirii.
13. I STRATE, N. : Fabulă. Minte:;� şi norocul. Scenă din lume, X , 1847, nr. 18, p. 147.
Morala: mintea e urgisită, de aceea mai bine u n dram de noroc.
14. ISTRATE, N. : Satana şi drăcimea. (Scenă din Iad), X, 1847, nr. 18, p. 148.
Versuri satirice împotriva egoismului dominator in lume.
Reproduse - cu modificări substanţiale, mai ales la sfirşit - in Calen
darul pentru români, XII, 1853, p. 1 07-109.
15. ISTRATE, N. : La o mumă, X , 1 847, nr. 18, p. 148.
Poezie patriotică (?). La sfîrşit : "M . . . febr. 1847u.
16. (ISTRATE, N.) : Narrateur identique : Corespondenţe între doi amorezi. Sau Iim
românească la anii 1822 ş i 1832, X, 1847, nr. 2 1 , p. 1 68-1 70.
Satiră lingvistică impotriva abuzului de expresii slave şi grecef1ti, ur
mată de un glosar al cuvintelor neînţelese.
Retipărire din Calendarul pentru poporul românesc, III, 1 844, p. 92-96.
Se găseşte şi in Albina Românească, XVI , 1844, nr. 21, p. 82-84, la
foileton sub semnătura autorului .
In continuare, sub titlul Reflexii, o critică - pe marginea acestei sa
tire - a exceselor lingvistice, datorită lui Bariţ.
17. I(STRATE), N. : Păstrăvul ; X, 1 847, nr. 26, p. 212.
Versuri alegorice. La sfîrşit : "M . . . februarie 1847u.
Republicate, după Foaia in Lepturariul lui Pumnul, II, 1, p. 1 1-12.
18. I (STRATE) N. : Fabulă. Mielul ş i oaia. X, 1847, nr. 27, p. 224.
Datată "16 febr. 1847u. Motivul ei : cei buni sînt sacrificaţi.
19. I STRATE, N. : Satana şi miniştrii lui. Scenă d i n Iad, X, 1847, nr. 28, p. 231-232.
Versuri alegorico-satirice. Deşi răul e stăpînit in lume, putem să fim cu
conştiinţa curată.
Poezia a fost reprodusă in Calendarul pentru români, XVII , 1 858, p. 122-

1 25.
20. l (STRATE), N. : Fabulă. O scenă din iad, X , 1 847, nr. 33, p. 272.

Impotriva despotismului (Opera întunericului).
+ : Un suspin, X, 1 847, nr. 46, p. 376.
Critică social-morală, sfîrşind prin a propăvădui îngăduinţa.
Datată : "Iaşii, noemvrie 1847u.
Poezia a fost reprodusă cu oarecari modificări (în ultimele două strofe),
în Calendarul pentru români, XII, 1 853, p. 105 şi în Foaie, VJ, 1 853.
nr. 24, p. 184.

2 1 . (ISTRATE, N.) :
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22. (ISTRATE, N.) : + : Omul şi pasirea, X, 1847, nr. 47, p. 383.
Fabulă. Invăţătura ei : omul, cu toate că se loveşte de atitea ori in
viaţă, nu învaţă de necazuri.
23. (ISTRATE, N.) + : Baba şi Dracul, X, 1847, nr. 52, p. 420.
Satiră. Banul spală toate blăstămăţiile din lume. Datată : .,Decembrie
1847".
Reproducere în Calendarul pentru români, XI, 1852, p. 105-106.
24. ISTRATE, N. : Anecdotă. Poveste împlinită !, V 1842. nr. 8, p. 61-63.
Istorioară cu caractE'r alegoric, denunţînd dominaţia banului.
25. (ISTRATE, N.) : Narrateur identique : Văduvile şi paragraful (Anecdotă), V, 1842,
nr. 34, p . 265-267.
Povestire anecdotico-moralizatoare, cu puternice elemente sociale (ia
apărarea săracilor).
26. (ISTRATE, N.) + + : Mditaţie pe ruinele cetăţuei Neamţului, VI. 1843, nr. 49,
p. 385-389.
Critica decăderii militare şi sociale a moldovenilor. Cu un îndemn la
sfîrşit de redresare naţională.
27. (ISTRATE, N.) + + : Consultul, V I I I , 1845, nr. 22, p. 178-179.
Satiră in proză impotriva medicilor, Trimisă din Moldova .
28. (ISTRATE, N.) + : Nici o faptă fără plată sau filosofiea unui nefilosof, X, 1847,
nr. 20, p. 1 57-162.
Povestire moralo-filozofică.
29. (ISTRATE, N.) + : . . . din Iaşi : Suspinele unei matroane. Scoase din pugilarul
unu : june eremit, X, 1847, nr. 3 1 , p. 252-255 : nr. 32, p. 261-264.
Poem alegoric în proză, de caracter patriotic (in sprijinul redresării
Moldovei). ,
30. (ISTRATE, N. (?)) + : Fragmente dintr-o călătorie, X, 1847, nr. 46, p. 372-373.
Scurtă povestire de caracter hazliu pe marginea unei călătorii la bise
rica din Ocea, pentru a cerceta două icoane.
La sfîrşit, descrierea unei hore săteşti, reproducind două strigături.
31. (ISTRATE, NICOLAU) : Mihul. O trăsătură din resbelul lui Ştefan cel Mare cu
Mateiu Corvin, regele Ungariei. Dramă originală in trei acte, compusă
de d-nul . . . An 1850. In Iaşi, XV, 1852, nr. 47-48 (recte 48-49), p. 1 93195 ; nr. 50--5 1 , p. 201-204; XVI, 1853, nr. 1, p. 5--a ; nr. 2, p. 13-16;
nr. 3, p. 2 1-24 ; nr. 4, p. 29-32.
Reproducere după broşura apărută la Iaşi. Cu o notă favorabilă a redac
ţiei (Iacob Mureşianu), urmată de prefaţa autorului (tot la subsol).
·

ANEXA VI

V. Alecsandri

1. A(LECSANDRI), V. : Sora şi hoţul, VII, 1844, nr. 20, p. 159-160.
Poezie de factură populară.
Reproducere din Propăşirea, I, 1844, nr. 6, p. 48.
2. A(LECSANDRI), V. : Trei arcaşi sau altarul mănăstirei Putna. 6974, iulie 10,
VIII, 1845, nr. 26, p. 212.
Legendă istorică.
Reproducere după Calendarul pentru poporul românesc, IV, 1845, p. 195196.
3. (ALECSANDRI, V.) Un român : 15 maiu 1848, XI, 1848, nr. 1 9, p. 145.
Poezie patriotică. Ecoul adunării de la Blaj. A apărut şi in lnvăţătorul
poporului, I, 1848, nr. 2, p. 5.
4. ALECSANDRI, VASILI : Cătră romăni !, XI, 1848, nr. 2 1 , p. 1 6 1 .
Odă, cunoscută ş i sub titlul Deşteptarea României.
Reproducere după o foaie volantă. Cu indicaţia : "Februarie 1848•.
5 . (ALECSANDRI, V.) Un român. Hora Ardealului, XI, 1848, nr. 24, p. 192.
Anticiparea Horei unirii din 1856.
6. ALECSANDRI, VASILE : Hora lui . . . , XII, 1849, nr. 12, p. 95.
Cu motive sociale şi folclorice.
Reproducere - cu mici d iferenţe - după Calendarul pentru poporul
românesc, II, 1843, p. 87-89.
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7. A{ALECSANDRI), V. : Păsărica {Suvenire), XVII , 1854, nr. 12, p. 56.
Reproducere probabil din volumul Doine şi lăcrămioare, { 1 853), p. 184185.
8. {ALECSANDRI, V.) : Lăcrămioare, XVII, 1854, nr. 20, p. 100.
Reproducere din volumul menţionat, p. 1 14-- 1 1 5.
9. A{LECSANDRI), V. : Disroblrea ţiganilor, XVI I, 1854, nr. 29, p. 1 60.
Cu indicaţia : "Iaşii - 3 1 ianuarie 1843". Reproducere din acelaşi volum
p. 188-189.
10. A{LECSANDRI), V. : Frumoasă copiliţă, XVII, 1854, nr. 29. p. 160.
Datată : "1844 - Borsec". Reproducere d in volumul menţionat, p. 1961 97.
11. AL{ECSANDRI ), V. : Umbrei lui Ni<!u Ghica {din poe. lui . . . ), XVII, 1 854, n;' 38,
p. 206-207.
Reproducere' din volumul amintit, p. 218-22 1.
1 2 . {ALECSANDRI , V.) : Visul. XVII , 1854, nr. 38, p. 207-208.
Reproducer-e din volumul menţionat, p. 177-180.
13. {ALECSA NDRI, V.) : Dorul româncii, XVI I , 1854, nr. 38, p. 208.
Reproducere din volumul amintit, p. 74--7 6.
14. A{LECSANDRI), V. : Anul 1855, XVII I , 1855, nr. 1 1 , p. 56.
Reproducere din România literară, I , 1855, nr. 1 , p. 1 1 .
1 5 . 1634 ALECSANDRI, V. : Marşul ostaşilor români { . . . ), XX, 1857, n r . 1 , p . 4 .
C u o notă mai lungă a redacţiei relativ l a geneza acestei poezii. Repro
ducere din Gazeta de Moldavia, XXVIII, {1857), nr. 3, suplim. p. 1 1 , sau
din Concordia, I, {1857), nr. 10, p. 39-40.
16. ALECSANDRI, V. : Moldova în 1857, XX, 1857, nr. 3, p. 11 -12.
Reproducere din Concordia, I , 1857, nr. 1 5, p. 59.
17. A{LECSANDRI), V. : Margarita. Baladă, XXI, 1858, nr. 32, p. 209-210.
Cunoscută sub titlul Vis de poet.
Reproducere probabil din România literară, 1L, 1855, nr. 15, p. 187-188.
18. A(LECSANDRI), V. : O noapte la Alhambra, XXI, 1858, nr. 35, p. 229-230.
Reproducere probabil din România literară, I, 1855, nr. 4, p. 54--56.
19. ALECSANDRI, V. : La poeţii români (din rev. Rom.), XXV, 1 862, nr. 12, p. 96.
Reproducere din Revista română, I, 1861, p. 769.
20. ALECSANDRI, V. : Canteculu ostasiloru calareti, XXV, 1862, nr. 41, p. 324.
Poezie cunoscută şi sub numele Marşul cii.lăraşllor.
Reproducere din Terenul român, I I , 1 862, nr. 33, p. 264.
2 1 . ALECSANDRI, V. : Românca, XXVI, 1863, nr. 18, p. 1 36.
Reproducere din Revista română, Il, 1863, oct.-dec., p. 708.
Cu o notă a redacţiei Foii.
22. A(LECSANDRI), V. : Călugărul şi pistolul (Mănăstirea Păngăraţi), XIII, 1850, nr.
10, p . 77-78.
Fragment dintr-un j urnal de călătorie la Muntele Ceahlău.
Reproducere din Propăşirea, 1 844, nr. 1, p. 5-8.
23. ALECSANDRI, V. : Călătorii de la Baiona la Marsilia, 1853, XVIII, 1855, nr. 7,
p. 33-36 ; nr. 8, p. 41-42 ; nr. 9-10, p. 49-5 1 ; nr. 1 1, p. 55-56.
Reproducerea celor trei capitole după România literară, I, 1855, nr. 1,
p. 8-1 0 ; nr. 2, p. 16-22.
24. ALECSANDRI, V. : Soldanu Veteazul, XIV, 1851, nr. 7, p. 55-56.
Reproducere din Zimbrul, I , 1850, nr. 44, p. 1 73-174.
25. ALECSANDRI, V. : Literatură romănă, XV, 1 852, nr. 3, p. 1 1-12.
Despre poezie şi poeţii moldoveni de la începutul secolului al XIX-lea.
Reproducere din Zimbrul, I, 1851, nr. 63, p. 249-250.
26. ALECSANDRI, V. : Poezia poporală, XIV, 1 851, nr. 6, p. 47.
Reproducerea poeziei Sora contrabandierului, sub titlul Căntecul Dom
nicăi. Sora lui Toader a Sălăriţăi. Cu o notiţă introductivă despre genu
rile poeziei populare şi o notă de subsol, tot autorului, referitoare la con
trabandişti.
Retipărire din Calendarul "Buciumulut român•, I, 1851, p. 93-95 sau din
Zimbrul, 1, 1851, nr. 53, p. 210-211.
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27. ALECSANDRI, V. : Mihu copilulu, XVI, 1853, nr. 1 8, p. 1 35- 1 3 6 ; nr. 19, p. 144 ;
nr. 20, p. 151-152.
Reproducere din voltunul Balade adunate şi indreptate, 1, 1 852, p. 60-72.
28. A(LECSANDRI, V.): Păunaşul codrilor, XVI, 1853, nr. 30, p. 227-228.
Reproducere din volumul menţionat, p. 53-55.
29. A(LECSANDRI), V. : Blestemul, XVI, 1853, nr. 34, p. 260.
Reproducere din volumul amintit, p. 7-8.
30. A(LECSANDRI), V. : Movila lui Burcel, XVI, 1 853, nr. 37, p. 279-280.
Reproducere din aceeaşi operă, voi. Il, 1853, p. 25-29.
3 1 . (ALECSANDRJI', V.) : Sărb sărac, XVI, 1853, nr. 42, p. 321-322.
Reproducere fragmentară (numai prima parte din aceeaşi operă, voi. 1,
p. 46-49.
32. tALECSANDRI, V.) : Inelul şi năframa, XVI, 1853, nr. 45, p. 341-342.
Reproducere din acelaşi volum, p. 56-59. La sfîrşit, menţiunea "din su
ma necesitate intărziată". Se referă la publicarea poeziei sau la apariţia
Foii?
33. A(LECSANDRI), V. : Balaurul, XVI, 1853, nr. 46-47, p. 346.
Reproducere, de asemenea, din voi. l , p. 32-34.
34. ALECSANDRI, VASILE : Calaretiulu, XXV, 1862, nr. 40, p. 3 1 6.
La sfîrşit: "Din poesiele populare ale domnului Vasilie Alecsandri•. Re
tipărire după Ţăranul român, I I , 1862, nr. 3 1 , p. 247.
35. ALECSANDRI, VASILE : Horele româneşti (Din foiletonul Zimbrului), XI•H, 1 850,
nr. 15, p. 1 19-120 ; nr. 1 6, p. 127-128.
Descrierea lor - ele sînt o mărturie a latinităţii poporului român redind la sfîrşit textul mai multor hore din Moldova, I I . Reproducere din
Zimbrul, I , 1850, nr. 3 1 , p. 1 2 1-124.
36. ALECSANDRI, V. : Poezia poporală a romăniloru, XVI, 1853, nr. 34, p. 260.
Reproducerea prefeţei lui Alecsandri la volumul său de Balade adunate
şi indreptate . . . Cu o scurtă introducere a redacţiei.
37. ALECSANDRI, V. : Dedicaţiune, XXV, 1862, nr. 40, p. 3 1 1-312 .
Reproducerea textuală a unei scrisori:a autorului către Elena Cuza, prin
care o anunţă că-i dedică colecţia sa de poezii populare. Urmează răs
punsul acesteia. Cu mici reflecţii din partea ambilor despre valoarea lor.
Retipărire probabil după Tăranul român, I l , 1862, nr. 31, p. 247.

ANEXA VII

G. Sion

1. SION, (G )I. : Cerşitoarea, VII, 1844, nr. 2 , p. 15-16.
Poezie cu tematică socială, Nebăgată in seamă de oameni, uitată de
D-zeu, cerşetoarea sfîrşeşte prin a se sinucide.
2. (SION, G.)T. S. : 1 844, iunie 22, Barba mea, VII, 1844, nr. 29, p. 231-232.
Poezie satirică (impotriva obiceiului de a se lua d u pă aparenţe). La sfîr
şit : .,De pe Slănic".
Reproducere?
3. SION, I.(G): La ea, VII, 1844, nr. 40, p. 320.
Poezie critică (îndoială în ce p riveşte credinţa iubitei).
Probabil reproducere din volumul Ciasurile de mulţemire, Iaşi, 1 844,
.p. 94-95.
4. SION, G . : Punga mea, VIII, 1 845, nr. 3, p. 24.
Cîntec satiric (împotriva dominaţiei banului).
Reprodus în Bucovina, I l , 1849, nr. 39, p. 235.
5. SION, G . : Viitorul, VIII, 1845, nr. 11, p. 91-92.
Cîntec satiric. A fost socotit subversiv de către guvernul Moldovei,
determinind destituirea autorului din postul deţinut in cancelaria minis
terială din Iaşi.
6. SION, G . : Inserarea, VIII, 1845, nr. 42, p. 339-340.
Meditaţie cu tendinţe optimiste.
A apărut şi j•n Albina românească, XVII, 1 845, nr. 78, p. 3 1 1 -312.
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7 . SION, G . : Suvenirul, IX, 1846, nr. 1, p. 8.
Meditaţie elegiacă. Datată : "5 nov. 1845".
8. S ION, G. : Boeritul. IX. 1846, nr. 5, p. J!l.

Satiră împotriva parvenitului.

9. SION, G . : Bunul creştin, IX, 1846, nr. 36, p. 287 .

1 0.
11.
12.

13.
14.

15.
1 6.

17.
18.

19.

20.

21.
22.

23.

Satiră împotriva i pocritului.
A fost reprodusă îh Curierul românesc, XVIII, 1846, nr. 89, p. 355-356.
SION, G. : Ţigara mea, X, 1847, nr. 10, p. 84.
Versuri satirice (contra fumatului). Imitatie după Beranger.
SION, G. : Cănele meu, X, 1 847, nr. 29, p. 239-240.
Versuri satirice, denuntind imoralitatea.
SION. G . : Vrăjitoarea, X I . 1848, nr. 2, p. 1 6.
Năzuinţele şi idealurile personale ale poetului.
SION, G . : Părul meu albu, XI, 1848, nr. 18, p. 144.
Satiră cu ,pregnante tendinţe sociale.
Reproducere după Albina românească, XX, 1848, nr. 13, p. 49-50 .
SION, G . : Norocul, X I , 1848, nr. 19, p. 1 52 .
Satiră (pentru sinceritate şi adevăr, chiar cu riscul dezavantajelor).
Reprodusă cu mici modificări în Foaie, XXI, 1858, nr. 20, p. 1 1 6.
S I ON, (G) : La muza mea, XI, 1848, nr. 24, p. 192.
Satiră. Poetul să evite subiectele care-i aduc inamiciţii.
S(ION), G.: Unui prieten, 1844, (oct. 22), XII, 1849, nr. 1, p. 7-8.
Elegie, cu motive social-politice (cuvinte de mingiiere pentru un exilat
politic). Cu diferenţe substanţiale faţâ de versiunea publicată în volu
mul Ciasurile de mulţemire, 1844. p. 1 1 2-1 13.
S(ION), G . : Censorul meu, XII, 1849, nr. 5, p. 40.
Satiră împotriva censurei. Poartă data ,.10 nov. 1 845".
A fost publicată şi î n · :Sucovina, II, 1849, nr. 4, p. 2 1 -22.
SION, G . : La moartea lui Petru Cazimir, XIII, 1850, nr. 13, p. 1 04 .
Versuri funerare.
Reproducere din Zimbrul, I, 1850, nr. 24, p. 93. Cu o notă a redacţiei
Foii.
SION, G.: Roza, XIV, 1851. nr. 8, p. 63-64.
Versuri erotico-satirice.
Reproducere probabil din Zimbrul, I, 1 85 1 , nr. 56, p. 2 2 1 .
SION, G . : Limba românească, XVII I , 1855, nr. 1 2 , p. 63:_64.
Apologia limbii materne.
A apărut în acelaşi timp în România literară, 1 855, nr. 1 1 , p. 1 39-140.
Retipărită din nou în Foaia, XXIII, 1860, nr. 32, p. 248.
SION, G. : Urra (în 4 septembrie 1 854), XVII , 1854, nr. 45. p. 243-244.
Poezie patiotico-politică.
SION, G . : La maiorul G. Filipescu, XIX, 1856, nr. 22, p. 88.
Odă cu o scurtă scrisoare, la sfîrşit, a lui G. Filipescu, către poetul
moldovean.
Reproducere din Steaua Dunării, II, 1 856 , nr. 2 6 , p. 1 04.
SION, G.: 'Uoala mea, XXI, 1858, nr. 1-2, p. 8.
Versuri satirice (ironizarea literaţilor lipsiţi de talent).
Reproducere din volumul de poezii al autorului, apărut în 1 857, p. 270273.

24. SION GHEORGHE : Censorulu meu. Iaşii, 1845, XXI, 1858, nr. 19, p. 108.

Satiră la adresa cenzurii din epoca Regulamentului.
Reeditare modificată a celei tipărite în Foaia din 1849, nr. 5, p. 40.
Reproducere din volumul menţionat, p. 7-9.
25. SION, GHEORGHE : Punga mea, XXI, 1858, nr. 2 1 , p. 123-124.
Satiră. Poezie diferită de aceea cu titlu asemănător, datora.tă tot lui
Sion, publicată în Foaia, VIII, 1845, nr. 3, p. 24.
Reproducere din volumul amintit, p. 29-31.
26. SION, GHEORGHE: U rangutanulu, XXI, 1858, nr. 30, p. 194.
Versuri satirice.
Reproducere din a.celaşi volum, p. 1 1 6- 1 1 9.
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SION , G H EORGHE: Zefirulu, X X I ,
Cîntec.
Reproducere din volum, p.

1858,

28.

(SION, G.): Zi'ntăi aprilu, XXII, 1859, nr. 2, p .
Versuri satiricl:'.
Reproducere din volum, p . 51-54.

nr.

31,

p.

407

202.

14-15.
1 5-16.

29.

(SION, G. ( ? ) ) : Fantasma (din ,.Revista Carp"), XXIII, 1 860, nr. 1 1 , p.
Poezie alegorica-filozofică.
Reproducere din Revista Carpaţilor. I, 1860, 1 ian. p . 58-59.

30.

(SION, G . ) : Canteculu romanului, X X I I I , 1860, nr. 25, p. 192.
Apologia unirii Ţărilor Române.
Reproducere din Revista Carpaţilor, 1 , 1 860, 1 ian., p.

88.

287-288.

31.

SION, G . : Un curcan. Novelă din Moldova, VI I I , 145, nr. 39, p . 311-313.
Satiră împotriva corupţiei administraţiei. Cu o notă hazlie a redacţiei
(aluzie la cenzură) .

.32.

SION, G . : Noi de noi, IX, 1846. nr. 38, p. 297-298.
Satirizarea lipsei de înţelegere faţă de noile vremuri şi comandamentele
lor înaintate.

33.

SIO N . G. : Tărgul-Ocnei. X , 1847, nr. 12, p. 93-95.
Reportaj l iterar despre această localitate.

:34. SION,

G. : Peregrinagiu la Neamţu, XVI I I , 1855, nr. 40, p. 220-223 ; nr. 41,
p. 227-228.
Im presii de călătorie, impreunate cu consideraţii social-economice şi
politice. După cîteva observaţii despre metocul mănăstirii (de la Timi
şeşti), fabriqa de postav a lui Kogălniceanu şi aşezmintele mai impor
tante din Tîrgu-Neamţ. o prezentare critică a situaţiei Mănăstirii
Neamţului, militînd pentru imbună•tăţirea şi modernizarea ei. La sfîrşit
pe lîngă indicaţii despre viaţa şi situaţia diferitelor sale anexe, informaţii
cu privre l a noul staret Dionisie Romano şi la călugărul cărturar Varlam
Bărănescu .

.35.

S I ON , G . : Suvenire de călătorie in Basarabia mazinala de Bucuresci, Romanov
et Comp. 1857, XXI I , 1859, nr. 30, p. 231-235 ; nr. 31, p. 240-242 ; nr. 32,
p. 247-248 ; nr. 33, p. 256-258 ; nr. 34, p. 263-265 ; nr. 35, p. 271-274;
nr. 36, p . 281-283 ; nr. 37, p . 289-29 ! '; nr. 38, p. 295-297.
Cu o scurtă introduc-ere şi o tablă de materii, la inceput, a acestei
opere. Reproducere fragmentară.

J6.

SION, G. : Un respunsu cătu doă. XVI I I . 1855, nr. 30, p. 170-1 7 1 .
Polemică c u Kogălniceanu şi Asachi i n chestiuni personale .

.37.

SION, G. : Erori in stele, XVI I I . h%5. nr. 49, p. 275-276.
I mpotriva insinuărilor articolului Unu tătaru în literatura
Dunării, I, 1855, nr. 12, p. 48.
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R f: S U M E

Situee au centre de l'espace geographique de la Roumanie, la ville
de Braşov, puissant foyer des anciennes traditions culturelles roumaines
au long_ de son developpement historique a ete en permanents liaisons
economiques, politiques et culturelles avec la Valachie et la Moldavie,
attestant par cela l'unite nationale du peuple roumain.
En 1 838, a l'initiave de George Bariţiu on a cree a Braşov "Gazeta
de Transilvania", le premier j ournal politique des Roumains de Transyl
vanie et son supplement "Foaie pentru minte, inimă şi literatură". Ces
publications s'adressant aux Roumains, on ete tres repandues sur . tout
le territoire habite par des Roumains et jouissaient d'une riche collabo
ration de la part des ceri vains et des poetes des trois pays roumanis : la
Transylvanie, la Valachie, la Moldavie.
En ce qui concerne la diffusion de la publication "Foaie pentru minte,
inimă şi literatură" en Moldavie, des la premiere annee de son apparition,
le nombre des abonnes etait 78, en augmentant en 1 842 a 149, et les annees
prochaines a quelques cents.
A propos de la collaboration des ecri vains et des poetes de Moldavie
a ce periodique dant l'existen 6-e se place entre 1 838- 1 865 on peut distin
guer deux periodes :
- la premiere ( 1 8 38-1 848) qui contient des productions literaires
de G. Asachi, C. Negruzzi, M. Kogălniceanu, AL Donici, N. Istrate, G. Sion
et de V. Alecsandri - un poete tres connu a l'epoque.
- la deuxieme periode ( 1 848-1 865) est caracterisee par la partici
pation plus intense des crllateurs de Moldavie a cette revue de Braşov,
grâce au fait que, pendant l'annee revolutionaire de 1 848 beaucoup d'entre
eux ont sejourne quelque temps a Braşov dans l'intimite de G. Bariţiu,
1. Mureşianu, A. Mureşianu etc., chefs et collaborateurs des periodiques
de Braşov.
A cette occasion V. Alecsandri publie dans les pages de la revue
litteraire sous la signature ,,Un Roumain", la poesie d'inspiration patrio
tique " 1 5 Mai 1 848" ainsi que "Hora Ardealului" la premiere variante
de la celebre "Hora Unirii"'. Voila comment la revue de Braşov reflete
dans ses pages la litterature de Moldavie avec tout ce qu'elle avait de plus
significatif.
Toujours dans la deuxieme periode les productions literaires des
ecrivains et des poetes de Moldavie apparaissent presque dans chaque
nombre de la revue de Braşov. A part les anciens collaborateurs on renEn diffusant entre 1838-1865 la litterature de Moldavie, la publi
cation "Foaie pentru minte, inimă şi literatură" comme le plus important
periodique litteraire de Transylvanie de ces temps a la merite d'avoir fait
connue la pensee et les sentiments de la Moldavie dans tous les territoires
roumains, constituant pour nas temps le temoignage de l'unite nationale
et d'une importante source documentaire pour l'histoire de la litterature
roumaine.
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ClNTECELE INDEPENDENŢEI IN TRANSILVANIA
CONSTANTIN CATRIN A

In desfăşurarea evenimentelor ce a u dus de la revoluţia din 1 848, la
cucerirea independenţei de stat a României, transilvănenii au făcut din
manifestările lor populare, din activităţile artistice şi de creaţie, momente
de adîncă reverberaţie patriotică.
Creaţia literară şi muzicală, artele plastice au valorificat fiecare mo
ment de izbîndă naţională 1.
Răspîndite mai ales prin viu grai, apoi pe calea tiparului, în special
prin publicarea de culegeri de texte, cîntecele patriotice au intrat în
conştiinţa naţiunii române şi de aici în creaţia sa populară, fiind intonate
'
mai ales în grup, în reuniuni corale şi instrumentale şi prin aceasta în
toate momentele şi evenimentele ce au marcat noi momente din lupta
pentru eliberare socială şi naţională a poporului român.
Fie că vorbim de acest mănunchi de cîntece întîlnit în repertoriul reu
niunilor corale din Transilvania şi pentru a căror identificare am între
prins statornice cercetări de arhivă şi de presă locală, fie că cităm tot aici
celelalte cîntece patriotice ale lui Gavriil Musicescu, Ciprian Porumbescu,
Alexandru Flechtenmacher etc., a unor compozitori locali, ponderea aces
tora in viaţa artistică a vremii este covîrşitoare.
· In vasta sa activitate de istoric, publicist, de ridicare culturală a
românilor din Transilvania, George Bariţiu ne-a lăsat şi cîteva îndemnuri
deosebit de folositoare pentru prospectarea puterii cîntecului patriotic. Ca
admirator al cîntecului şi poeziei culeasă din popor, George Bariţiu nota :
"Culegem fabule şi cîntece populare şi bine facem că le admirăm ; dar
faptele istorice, dar cele războinice şi eroice ale românilor, care au costat
atîta sînge şi atîtea valuri de lacrimi ale familiilor româneşti din mai multe
districte, să nu aibă mai multă valoare în ochi noştri ? . . . Să admirăm şi
să păstrăm tot ce contribuie la dezvoltarea spiritului militar şi nici una
din faptele de bărbăţie, bravură şi eroism să nu rămînă necunoscute co
piilor noştri " 2.
Paginile istoriei naţionale, momentele de luptă pentru unire şi elibe
rare socială au găsit în inima şi mintea creatorilor, a rapsozilor populari,
ecouri din cele mai emoţionante. Răscoala lui Horia, Cloşca şi Crişan,
Revoluţia din 1 848, Unirea din 1859, apoi cea din 1 9 18, Războiul pentru
1 Arta şi literatura în slujba independenţei naţionale, Bucureşti , 1977; Indepen
denţa Romdniei, Bucure�?ti, 1977, p. 255-300.
2 Apud CAROL GOLLNER, Regulamentele grănicereşti din Transilvania
1 764-1 851 , Bucureşti, 1973, p. 161.
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neatîrnare au clocotit în numerase pagini ale literaturii şi muzicii româ
neşti.
Făcîndu-se ecoul naţiunii române, Iosif Vulcan nota în numărul 22
din 18 7 7 al "Familiei" : "Abia au început să bubuie tunurile române, şi iată
că s-a deşteptat şi lira noastră naţională . . . " 3. Din acest moment, toate
revistele şi ziarele vremii din Transilvania consemnează mersul evenimen
telor din Balcani, publicînd la rîndu-le numeroase articole de glorificare,
mai cu seamă poeziile lui Vasile Alecsandri sau reproducind materiale
apărute peste Carpaţi.
Aceeaşi revistă mai publică : Schiţe din oastea română, Inmormin
tarea morţilor la Griviţa şi cu deosebire poeziile : Balcanul şi Carpatul,
Sergentul, Căpitanul Romana de Vasile Alecsandri, Steaua românilor de
G. Sion, Armatele r.omâne de N.T. Orăşanu, Marşul dedicat armatei române
de Gr. Bengescu, Marşul roşiorilor de vede de M.C. Manciulescu şi alături
de acestea încă zeci de poezii semnate de Petre Dulfu, Iosif Vulcan,
B. A. Vineşiu, At. M. Marienescu, Vasile Păun, Ioniţă Scipione Bădescu,
Basiliu Mihail Lazăr, Nicolae Herlea 4.
Anul " 1 877
sublinia Timotei Cipariu, formează aurora unui viitor
plin de glorie" s .
Ne spune istoria că : "Vestea proclamării independenţei depline a
declanşat în Capitală şi în întreaga ţară un uriaş val de manifestaţii
populare nemaicunoscute de la măreţul act al Unirii. Pretutindeni au fost
arborate drapelele naţionale, aveau loc manifestări publice, pe străzi se
cînta "Deşteaptă-te române" 6; iar un martor ocular, T. C. Văcărescu nota
în memoriile sale : "De la o margine a ţării la alta, toate inimile sînt
cuprinse de un nespus entuziasm. Autorităţile şi corpurile constituite,
oraşele, satele, cătunele, toţi într-un cuvînt, de la mic la mare, se rostesc
gata la orice jertfă pentru a susţine cu toate bunurile naţiunii, cu aurul
şi sîngele ei, libertatea şi neatîrnarea patriei" 7 . Aceasta, cum spune Mihail
Kogălniceanu, "pentru că voim să trăim cu viaţa, noastră proprie ... Să
arătăm că sîntem o naţiune hotărîtă să ne ocupăm de noi, să ne ocupăm
de naţiunea noastră, să ne ocupăm de dezvoltarea ei, de dezvolta1·ea bunei
stări morale şi materiale, iar nicidecum ca să îngrijim, ca să neliniştim
pe cineva" 8 .
Cucerirea de către armata română a fiecărui avanpost sau fortăreaţă
în drumul secular atît de dorit al independenţei naţionale, cîştiga în ţară
proporţii uriaşe în bucurie şi de petrecere sărbătorească. La Blaj, în dimi
neaţa capitulării Plevnei, oamenii îşi dădeau bineţe prin cuvintele, Plevna
a căzut, iar pe Cîmpia libertăţii şi împrejurimi, cîntecele naţionale sus
ţinute de miile de participanţi, au răsunat peste văile şi dealurile Tîrnavei
mari 9 . La Braşov, căderea Plevnei "a produs cea mai mare bucurie între
-

3

Poeziile războiului actual, in "Familia", Budapesta, nr. 22, 29 mai/1 iunie

1877, p. 263.

4 PAUL ABRUDAN, Solidaritatea naţională în războiul de independenţă din
1817-1878, in "Transilvania", Sibiu, nr. 5, 1976, p. 18-20.
5 Ibidem.
6 IOAN LUPESCO, Trasee în istorie, in "Indrumătorul cultural", Bucureşti,
nr. 5. 1976. p. 25.
7 Ibidem.
8 Ibidem
.
9 PAUL ABRUDAN, op. cit., p. 18-20.
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poporaţiunea română . . . iar noaptea d e marţi spre miercuri a constituit
o adevărată sărbătoare pentru românii braşoveni " 10• "Elevii din liceu ne spune Sextil Puşcariu -, fiecare copil şi cu toţii cintau Colo-n Plevna
şi redute şi toate celelalte poezii vitejeşti" 1 1 .
Î n spiritul acestor idealuri, oraşul şi satul prin energiile sale creatoare
şi de interpretare colectivă şi individuală a dat cintecului patriotic, vi
braţii cu adîncă semnificaţie istorică şi patriotică.
Dint r-un asemenea mare număr de cîntece ale ţării, ne-am propus să
prezentăm aici pe cele care au circulat atît de dens pe meleagurile Tran
silvaniei, mobilizînd cu muzica şi versurile lor toate inimile angajate în
lupta pentru unire şi independenţă naţională.
Bălcescu nwrind. După ce Vasile Alecsandri a elaborat printr-o sim
plitate atît de mişcătoare, frumoasele versuri, Pietro Mezzetti, muzicianul
bolognez naturalizat la Iaşi, unde a lăsat dealtfel o amprentă culturală
puternică prin întreaga sa activitate pe care a depus-o ca pedagog şi com
pozitor, a scris la 1 867, pe aceleaşi versuri, un cor şi o romanţă naţională
pentru voce şi pian, Bălcescu murind 12. Astfel tălmăcite, versurile lui
Vasile Alecsandri străbat toate meleagurile româneşti, cîntate fiind de
mai toate corurile noastre din Transilvania.
Apelînd la melodia lui Mezzetti, la succesul şi răspîndirea sa atît de
pătrunzătoare, George Dima aflat la Braşov în fruntea Reuniunii de
gimnastică şi cîntări, 'armonizează pentru cor mixt, lucrarea cu acelaşi titlu.
I n acelaşi an în care istoria muzicii româneşti înregistrează zborul
melodiei lui Pietro Mezzetti, la Braşov, în 31 august 1 867, în cadrul tur
neului lui Mihail Pascaly, tenorul Balaban interpretează elegia Bălcescu
murind 13 . l n aceeaşi perioadă corul din Orăştie o cîntă în cadrul unei
serate literar-muzicale 14.
Zece ani mai tîrziu, cind independenţa României acoperise cu cîntece
şi urale sub soarele de mai, toate plaiurile ţării, concertul aranjat în folosul
soldaţilot· răniţi din România de către Reuniunea de gimnastică şi cîntări
a românilor din Braşov, s-a ţinut sîmbătă seara în 1 / 1 6 iunie a.c., cu
următorul program : Balcanul şi Carpatul, Vivandiera, Bălcescu murind şi
Hora Severinului, care au stors din sînul publicului aplauzele cele mai
entu7iaste" 15.
In 1879 il cintă din nou Reuniunea de gimnastică şi cîntări din Bra
şov 16 iar la prima producţiune a sodalilor români din aceeaşi localitate,
corul acestora interpretează Bălcescu murind alături de cintecul Gintei
latine şi Hora de la Griviţa 17 . La fel şi Iacob Mureşianu în primele sale
concerte iniţiate ca profesor la Năsăud, aduce în repertoriul elevilor de
aici, piesa cu acelaşi titlu 18.
••

10 Ibidem.
1 1 M IRCEA BALTESCU şi MARIUCA TANASIU,

Ecoul războiului de indepen

denţă in rîadttl românilor din monarhia austro-ungară, in "Aluta". Muzeul Sf. Gheor
ghe. 1 97 1 . p. 281 -300.
12

M IRCEA M. ŞTEFANESCU, Cîntecul revoluţionar şi patriotic românesc,
1974, p. 180.
IOAN MASSOFF, Teatrul românesc, Bucureşti, 1966. p. 509.
ION ILIESCU. Corul df! la Orăştie, Hun ed oa ra. 1968. p. 76.
"Gazeta Transilivaniel'\ nr. 44, 2 1 /9 iu n ie , 1 87 7 , p. 4.
I bidem, nr. 50. 1 879, p. -4.
. . Familia", Budapesta, nr. 13, 1879, p. 89.
GHEORGHE MERIŞESCU, Iacob Mureşianu, Bucureşti, 1966, p. 48.

Bucureşti.
1l

14
1>

16

17
18
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Nu numa1 m anii independenţei, dar şi mult mai tirziu, Bălcescu
murind a fost lucrarea ce a figuat cu persistenţă in repertoriul soliştilor
şi corurilor din Transilvania. O mai intilnim in 1 8 8 1 in programul corului
ţărănesc din Şemlac - Arad 19. In 1 906, pe platforma marelui festival
coral de la Bucureşti condus de D. G. Kiriac, corul din Orăştie 20 il inter
pretează din nou.

Calcă române plin de mîndrie. Publicată in "Familia" 21 lui Iosif
Vulcan, poezia lui Grigore Bengescu ce a inspirat pe mai mulţi compozi
tori ai vremii, a strălucit in interpretarea multor formaţii corale din Tran
silvania, din Bucureşti şi Banat, declanşînd in acelaşi timp o atmosferă
apropiată "celebrului cintec paşoptist", Saltă române"22.
Pentru aceste versuri, Theodor Georgescu scrie cu talent, cîntecul
Calcă române plin .de mîndrie. Dar şi Constantin Dimitrescu t1847-1 928)
compune pe aceleaşi versuri ale căpitanului Bengescu, Marşul de la 1 8 77.
La rîndu-i, Ioan Dariu ( 1 855-1931) redactorul revistei braşovene
Şcoala şi familia, dă o şi mai intensă circulaţie acestui cîntec, publicindu-i
versurile in Carte de cîntece diverse . . , şi răspîndită apoi in mai toate
şcolile din Ţara Birsei, din satele transilvănene.
.

Calcă române plin de mîndrie
Ridică-ţi fruntea sus nesfîrşit !

Fala străQună iarăşi învie
In fiecare piept de român ;
Căci dînsul în suflet şi-a scris să fie
Liber în ţara-i singur stăpîn.

La 26 mai 1 8 77, ziarul "Socialistul" organ al Cercului socialist din
Bucureşti, relatează că, în sala Teatrului Naţional a avut loc un concert
pentru răniţi in ,.resbelul naţional", prilej cu care s.:.a interpretat de către
un cor de 60 de persoane acompaniat de orchestră, Marşul 1 8 7 7 23 şi Mar

şul independenţei române 24.

In acelaşi timp, la Sibiu, Reuniunea sodalilor români cu concursul
orchestrei capelei militare prezintă la Serbarea din ajunul anului nou
( 1 878), un vibrant program alcătuit din cîntecele patriotice : Deşteaptă-te

române, Hora Griviţa, Calcă române plin de mîndrie, Steaua României
iar Marsul
lui Mihai Viteazul fiind executat de către muzica militară.
'
Ca multe alte piese vocal-instrumentale şi corale, Calcă române plin
de mindrie a fost şi acesta aranjat şi orchestrat pentru muzicile militare

"păstrindu-se în repertoriul de fanfară timp de peste o jumătate de veac" 25•
Observăm, în aceşti ani de mărire naţională, că viaţa muziclă, mai
19 .,Muzica", nr. 7 , 1 972, p . 36.
ION ILIESCU. op. cit., p. 1 1 0 .
2 1 . ,Familia", Budapesta, nr. 2 4 , 1 2 mai/24 iunie, 1877, p . 279.

2o
22

MIRCEA M. ŞTEFĂNESCU. op. cit., p. 1 4 1 .

24

I bidem.

2 3 ELISABETA JONIŢA, Aportul femeilor l a sprijinirea războiului pentru cuce
rirea independenţei de stat a României, i n "Revista de istoric", nr . 4, 1 9i6, p . 569-

584.

25 VIOREL COSMA, Independenţa de stat reflectată în muzica timpului , b
"Muzica", nr. 5, 1 96i, p. 44.
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puţin pindită de foarfecele cenzurii, creşte mereu în intensitate. La
Braşov şi Sibiu, în alte oraşe ale Transilvaniei, reuniunile de cîntări, de
lectură şi teatru îşi impletesc eforturile prin abordarea unui repertoriu
mixt, in cultivarea creaţiei naţionale culte şi populare. Alături de Schu
bert, Mozart şi' Beethoven se fac tot mai auzite potpuriurile şi cîntecele
inspirate din folclorul ţării, marşurile patriotice 26.
Cintecul gintei latine. Întemeiată în 1 869, la Montpellier, Societatea
limbilor romanice, îşi propune ca la ,.jocurile florale" (vechi tradiţii locale
provensale) din 1 878, să se decerneze o cupă pentru cea mai frumoasă
poezie cu tema gintei latine. Aflînd din presa vremii ştirile transmise,
Vasile Alecsandri compune şi trimite, probabil către sfîrşitul toamnei
1 877, cele patru strofe ale Cîntecului gintei latine .
.,Norocul a vrut - ne mărturiseşte poetul - ca toate poeziile pre
zentate la concursul de la Montpellier să fie mai slabe decit a mea şi
astfel am ieşit învingător . . . " 27. Dar succesul poetului in ţară a fost
strălucitor. Toate meleagurile patriei, oamenii acestora, povesteau despre
frumuseţea evenimentului şi recitau cu mindrie Cîntecul gintei latine.
Trebuie înţeles că ,.Poporul român abia ieşit in viaţa internaţională,
cu independenţa abia cucerită . . . pentru tînăra şi încă modesta litera
tură română era prima consacrare internaţională a unui scriitor român
al ei .28. Presa din intreaga ţară comentează evenimentul literar şi ii
dedică poetului pagini · speciale ; societăţile culturale ii recitau in reuniu
nile lor poeziile ; corurile ţărăneşti şi de şcolari se grăbeau să înveţe
melodia acestui cintec pe versurile născute din năzuinţa pentru indepen
denţă a poporului român. De la Braşov, Sibiu şi Deva ii sosesc poetului
emoţionante felicitări iar .,Astra" il invită pe poet la adnarea ei generală,
adresîndu-i in acelaşi timp, cuvintele : " . . . să veniţi in mijlocul nostru
spre a vă săruta fruntea şi miinile care au eternizat gloria limbii române
in concertul naţiunilor gintei latine" 29.
In Transilvania presa aşază pe acelaşi loc ,.triumful de pe cimpul
de luptă (al independenţei), cu triumful lui Alecsandri" 30. In alte publi
caţii ale vremii, se apreciază că .,Arma şi lira s-au unit. Plevna şi Mont
pellier şi-au intins miinile pentru a mări triumful românilor" 31.
Muzica, dar mai ales ecoul versurilor lui Vasile Alecsandri, îndeamnă
pe majoritatea societăţilor literar-muzicale româneşti din ţară dar şi de
peste hotare, in intonarea Cîntecului gintei latine pe muzica italianului
Filippo Marchetti ( 1 83 1- 1 902).
Societăţile studenţilor români cu activitatea cea mai bogată de la
.
Viena şi Budapesta, dau loc in programul activităţii lor (serbărilor şi
concertelor cu muzică românească şi interpreţi români) Cîntecului gintei
latine.
Cu ocazia adunării generale a Societăţii academice .,România Jună"
a studenţilor români din Viena ( 1 7 noiembrie 1 878), serata artistică s-a
.

.

26 ION MASS OFF, Teatrul romdnesc, voi. II, Bucureşti, 1966, p. 600.
27 Apud G.C. N ICOLESCU, Viaţa lui Vasile Alecsandri, Bucureşti, 1962, p. 480.

2&

Ibidem.

29 Ibidem.

3° "Gazeta Transilvaniei", nr. 40, 2 rnai./2 iunie 1878, p. 1 .
3 1 PAUL ABRUDAN, Aspecte ale sprijinului acordat de romdnii din Transil
vania războiului pentru cucerirea independenţei de stat a Romdniei, in .,Revista de
istorie", nr. 4, 1976, p. 587-594.
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deschis cu Cîntecul gintei latine urmată de poeziile : Vlad Ţepeş şi
stejarul şi Statu Palmă de Vasile Alecsandri. In încheiere, Cisla de
Ciprian Porumbescu 32.
In februarie 1 879 la Budapesta, are loc o serată muzical-literară
organizată de junimea română 33 în scopul ajutorării societăţii de lectură
"Petru Maior". Mai mulţi tineri români, îmbrăcaţi în portul popular, au
executat, în pauză, jocul Căluşarul. In încheiere, corul societăţii inter
pretează Cîntecul gintei latine.
La Beiuş în 1 2 decembrie 1 8 78, alături de cîntecele Asaltul Griviţei,
Ştefan Vodă, Patria română, s-a auzit şi Cîntecul gintei latine de Mar
chetti, urmat de recitarea aceloraşi versuri în limbile latină, franceză şi
italiană 34.
In localitatea bănăţeană Cacova (azi Grădinari), alături de spectacolul
teatral susţinut de trupa lui G. A. Petculescu, s-a cîntat Sună trîm biţa
în ţară, Adio la Carpaţi şi Cîntecul gintei latine 35 ; la Cluj, cu ocazia
balului român, se execută cîntecele Ştefan Vodă şi Cîntecul gintei
latine 36 ; în Varadia, la o serată română se cîntă : Adio la Carpaţi, Crucea
Roşie, Cîntecul gintei latine 37 • Corul plugarilor din Chizătău, sărbătorit
în 1 957 pentru o sută de ani de activitate, execută într-unul din progra
mele sale Unirea principatelor (cvartet vocal), Hora armatei române ele
la Plevna, Paza Dunării şi Cîntecul gintei latine 38.
La Iaşi, în timpul intonării Cîntecului gintei latine toată lumea din
sală, vreo cinci sute la' număr, se ridică în picioare şi privind cînd pe
scenă cînd în loja în care se afla Vasile Alecsandri 39, vibrau de bucuria
succesului poetului român, dar mai ales pentru sfînta independenţă, pen
tru cele două triumfuri naţionale cum le numeşte "Gazeta Transil
vaniei" 40.
Şi braşovenii au dat aripi Cîntecului gintei latine. La unul din con
certele Reuniunii române de gimnastică şi cîntări. "Toate piesele - ne
spune «Gazeta Transilvaniei» - au fost ascultate cu mare admiraţie de
către publicu, care se adunase in mare număr şi din toate clasele orăşe
nilor români . . . . Cind însă corul a intonat maestoasele şi dulcile cuvinte
ale ••Cintecului gintei latine», aplausele nu mai voiau să încete. Corul
a trebuit să repete de două ori toate patru strofele ale imnului deja
atît de plăcut şi de poporale la toţi românii. Melodia compusă de Mar
chetti, autoriu nu face tocmai impresiunea aşteptată, dar cu cît se repetă
de mai adeseori, ea pare mai frumoasă, mai maestoasă, mai espresivă.
Imnul lui Marchetti respira toată dulceaţa, toată grandoarea poesiei.
credem însă, ca pentru ca să se poată esecuta cu deplin efectu, trebuie
ca corul să fie foarte tare şi să mai fie susţinut de-o orchestră. Micul cor
al Reuniunii noastre l-a cintat însă cu toate aceste atit de precis şi cu
32

,.Familia", nr. 94. 1878, p. 1 52.

33 , , Gazeta Transilvaniei", nr. 3, 1 1/23 ianuarie, 1879, p. 2.
34 .,Familia", nr. 9, 1879, p. 64.

35 Ibidem, nr. 93, 1878, p. 59.
36 Ibidem , nr. 98, 1878, p. 616.
3 7 Ibidem.
38 Ibidem, nr. 14, 1 879, p. 94.
39 I bidem, nr. 63 , 1879, p. 417.
4 0 T.T. BURADA, I storia teatrului

in Moldova,

Bucureşti, 1976, p. 549.
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atîta vioiciune, incit a electrizat ş i entuziasmat pe toţi auditorii" 4 1 . "La
această dată, lucrarea lui Marchetti a fost executată la unison cu acom
paniament de clavir" 42 .
Deşi cîntată, in mai multe rinduri de corurile timpului, pe marginea
melodiei lui Filippo Marchetti s-a discutat mereu, mai ales pentru faptul
că lucrarea a fost scrisă pentru formaţii corale mari. Insuşi autorul
versurilor, poetul Vasile Alecsandri, ii trimite la Lemberg lui Carol
Miculi, "traducerea polonă a Cîntecului gintei latine pentru a-i compune
muzica - poezia fiind tradusă in alt ritm, nepotrivit pentru melodia
compusă de maestrul italian Marchetti, in 1 878, cu prilejul festivalului
de la Montpellier" 43.
Desfăşurîndu-se la Roma, in septembrie-octombrie 1 8 99, cel de al
XII-lea congres de istorie al orientaliştilor, delegaţii din peste 40 de
ţări au luat hotărîrea de a depune o coroană de lauri la Columna lui
Traian. Intre românii participanţi la această reuniune internaţională,
V. A. Urechia, Gr. Tocilescu, Theodor Burada. Omagiul a fost adus prin
Badea Cîrţan, "dacul" din Carpaţi, ajuns aici din dragoste pentru istoria
poporului român.
"Nu pot să uit toată viaţa - mărturisea Cirţan mai tirziu - sărbăto
rirea din 12 octombrie 1 899. S-a cîntat Imnul gintei latine ; îţi dădeau
lacrimile nu alta, de mindrie. Atunci mi-am dat seama de preţuirea ce se
dădea românilor de alte popoare" 44.
Frumuseţea versurilor alescandriene au atras in mreaja lor pe mulţi
compozitori români şi străini. Penfru aceeaşi poezie, mai semnează muzica
Pietro Mezetti, Carlo şi Antonio Cirillo, M. Cohen Linaru, Ion Bohociu.
A. Băluză etc.
Copii ai patriei iubite. Intre compozitorii înaintaşi, Gavriil Musicescu
(1 847-1 903) evocă cel mai bogat, in muzică, înălţarea şi libertatea patriei
străbune. Trompetele răsună, Fiii României, Hora de la Griviţa, Hora de
la Plevna, Ostaşul român, Moartea vitează, Hora junilor etc. încununează
multe din paginile de istorie ale poporului român.
Cu un program încărcat de asemenea aspiraţii, Gavriil Musicescu şi
corul său din Iaşi, pornesc in 1890, intr-un istoric turneu coral in Tran
silvania 45, desfăşurat sub faldurile independenţei naţionale.
La Braşov, Zărneşti, apoi la Sibiu, Sălişte, in Banatul lui Ion Vidu,
ieşeanul Musicescu inflăcărează auditoriu! concertelor sale interpretind
pentru aceştia cîntece patriotice, cîntece populare. Cu această ocazie se va
interpreta şi lucrarea Copii ai patriei iubite, compusă în anul 1 885 cu
.
prilejul j ubileului de 50 de ani al Academiei Naţionale din Iaşi.
6
Semnind versurile, Anton Naum 4 face să răzbată prin imagini poe4 1 ,,Gazeta Transilvaniei", nr. 40, 21 mai/2 iunie, 1878, p. 1 .
• 2 IMdem, nr. 53, 1 8 iunie/6 iulie 1878, p . 4 ; .,Familia", nr. 53, 1878, p . 343.
43 V 1\SILE MOCANU, Ecoul operei poetice şi dramatice a lui Vasile A lecsandri
in muzica românească din Transilvania, in ,,Studii de muzicologie", vol. I I I , Bucu
reşti, 1967, p. 280.
44 OCTAVIAN METEA. Patriotul Badea Cîrţan, Bucureşti, 1972, p. 1 1 5.
•s CONSTA NTIN CATRINA, Semnificaţia unor
turnee corale româneşti î1i
Transilvania (mss.) ; Cîntecele transilvănenilor pentru independenţă naţională, in
SCIA, Bucureşti , Tom. 24, 1977, p. 14·2-1 52.
46 ANTON NAUM, (1827-1917), profesor de limbă şi literatură franceză la
Universitatea din Iaşi, membru al Societăţii Junimea şi din 1893, membru al Acade
miei Române.
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tice nu numai momentul ocazional pentru care a fost scris dar 'i izbinda
eroică a poporului român :
Copii ai patriei iubite
Senine frunţi, curate braţe,
Acum cu toţii alergaţi !

Aduceţi flori, aduceţi lauri,
Veniţi la templul de viaţă,
Altarele-i încununaţi.

Compozitorul experimentat in rimul şi melosul cîntecului patriotic,
întrece imaginile poetice ale lui Anton Natun, făcînd din Copii ai patriei
iubite, un popular cintec patriotic românesc.
Concertind la Braşov, în iulie 1 890, cintecul Copii ai patriei iubite
a impresionat adinc. Ziarele Braşovului de atunci notau la loc de cinste,
că "Dintre imnuri, au produs cel mai mare efect imnul Copii ai patriei
iubite, muzica de Musicescu"47.
Despre acelaşi cintec, George Dima nota in "Telegraful român" din
5 august 1890 : "Imnul d-lui Musicescu cintat cu multă dragoste, a sece
rat vii aplauze . . . " .
Larga accesibilitate a acestui cintec, (Copii ai patriei române), a prins
rădăcini adinci în conştiinţa oamenilor.
Intorcîndu-se victorios din drumul turneului său artistic, rememorind
atmosfera desfăşurată in jurtil acestui succes inedit, Gavriil Musicescu
nota : " . . . escursiunea noastră muzicală a fost undelemn pe rană" 48•
Repertoriul acestui cor găsea in entuziasmul publicului transilvănean,
clocotul luptei seculare pentru cauza naţională 49.
Deşteaptă-te române . Cîntecul cu răspîndirea cea mai largă pe toate
plaiurile româneşti, dar mai persistent în Transilvania, a devenit de la
prima sa intonaţie publică, imnul redeşteptării noastre naţionale. La 1 848,
la 1 859, in 1877 şi 1 91 8, cu prilejul fiecărei reuniuni cultural-artistice, la
petreceri populare, cintecul acesta a inaripat la luptă şi cutezanţă, la
biruinţa drepturilor românilor transilvăneni.
Versurile aparţinînd lui Andrei Mureşianu iar melodia selecţionată
din cîntecele vremii şi recomandată poetului de către psaltul braşovean
Gheorghe Ucenescu 50, au descătuşat simţiri şi elanuri, credinţa in puterea
dreptăţii, a nesecatei noastre lupte pentru unire şi independenţă.
Societăţile artistice ale elevilor din Braşov şi Oradea 1-au luat ca
deviză a activităţii lor 51 ; muzica militară din Sibiu il interpretează in
ajunul anului nou 1879 52 ; corul plugarilor din Chizătău il cîntă in acelaşi
concert împreună cu piesele Bălcescu murind, Vînătorul român şi Tă47

46

GEORGE BREAZUL, Gavriil Musicescu, Bucureşti, 1962, p. 1 14.

Vezi nota 45.

49 CONSTANTIN CA TRIN A, Secvenţe de istorie corală, in "IndrumMorul cul
tu ral" , nr. 6, 1976, p. 50--52 ; Cîntecul patriotic în Transilvania - stindard al unirii
�i independenţei naţionale, in lndrumătorul cultural, Bucureşti, nr. 1 1 , 1 978, p. 30--3 1.
50 ROMEO GHIRCOIAŞU, Tradiţii ale cintecului patriotic, in: "Studii de muzioologie", voi. V I I , Bucureşti, 1971, p. 61-76.
5 1 V. CURTICAPEANU, Mişcarea culturală românească pentru unirea dln 1918,
Bucureşti, 1 968.
52 "Familia", nr. 2, 1879, p. 13.
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tarul 53 ; la zece ani de activitate a Reuniunii sodalilor români din Sibiu,
auditoriu! ascultă Cîntecul gintei romdne şi Deşteaptă-te romdne 54 etc.

Compozitorii timpului, între care Gavriil Musicescu, Iacob Mureşianu,
Nicolae Popovici îl armonizează pentru cor, multiplicîndu-1 şi transmi
ţîndu-1 corurilor noastre transilvănene iar George Dima, în săptămînile
ce au urmat imediat eliberării sale din inchisoarea Clujului, se adresa lui
Tiberiu Brediceanu :
"Domnule şef de resort !
!mpărtăşind întru toate vederile On. Consiliu dirigent, ca melodia
imnului nostru naţional din Ardeal «Deşteaptă-te române» din loc inalt
să se stabilească şi în forma astfel stabilită să se introducă în şcoală şi să
se popularizeze, cu plăcere urmez recercării de a contribui şi eu la ajun
gerea scopului.
Din frageda mea copilărie cunosc această melodie şi cu mulţi ani
înainte să se scrie eu o am prelucrat pentru cor dar din cauza vitregelor
timpuri a rămas nefolosită . . . " ss.
Trăind în copilărie epoca Unirii Principatelor şi în tinereţe p2 cea a
Plevnei şi Griviţei glorificate în poezia lui Vasile Alecsandri şi a contem
poranilor săi 56, cîntecele compozitorului George Dima, celelalte cîntece
patriotice precum şi Deşteaptă-te române sînt cîntecele biruinţelor
noastre.
1-1ora Griviţei. Intre cîntecele ce s-au înălţat sub faldurile indepen
denţei naţionale, Hora Griviţei de Grigore Ventura (1839-1909) 57 pe
versurile bardului de la Mirceşti, cu titlul stabilit de poet, Hora de la
Griviţa sau numai Griviţa a intrat cu repeziciune in repertoriul cîntăre
ţilor şi reuniunilor corale ale vremii.
Credincios idealurilor poporului român, omul de talent Grigore Ven
tura a dedicat anului 1 877 nu numai cîntecele sale dar şi cele dintîi lucrări
dramtice ce susţin această pagină glorioasă a istoriei noastre naţionale :
Curcanii (1 878) şi Peste Dunăre (1880).
Compus pentru voce şi pian, cîntecul Hora Griviţei (18 78) este preluat
apoi de majoritatea corurilor din Transilvania. Versurile semnate de Vasile
Alecsandri şi publicate mai întîi îrt "Convorbiri literare" 58, nr. 1 1 din
1 februarie 1878, p. 405, sînt republicate de mai toate ziarele şi revistele
de peste Carpaţi, intre care "Gazeta Transilvaniei " , "Familia", "Telegraful
român" 59•
Aceleaşi versuri sînt repede învăţate de şcolari, de corurile satelor şi
oraşelor din Transilvania. Mai mult chiar, aceste versuri sint potrivite pe
melodii anonime de către interpreţii populari.
Gala Galaction aminteşte şi el in romanul Papucii lui Mahmud, cum
că Iorgu Mutafu ostaş in timpul războiului pentru independenţă, intors la
vatră, îl învaţă pe Vasile lăutarul satului să cinte Hora Griviţei, textul
nr. 37, 1877; p . 44.
54 Ibidem, nr. 82, 1878, p. 523.
55 CONSTANTIN ZAMFIR, George Dima muzician şi om de cultură, BUCUJ"e1ti,
1974; �- 235.
6 Ibidem.
57 VIORICA DAN, Un cronicar al vieţii muzicale româneşti din secolul trecut:
Grigor'e Ventura, in "Studii de muzicologie", voi. X, Bucureşti, 1974, p. 260-271.
58 VASILE ALECSANDRI, Opere, vol. Il, Bucureşti, 1966, p. 391.
59 In "Telegraful român", nr. 11 din 28 ianuarie.
53 Ibidem,
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reproducind, cu uşoare modificări, versurile lui Alecsandri din Hora de la
Griviţa, ceea ce demonstrează că acest cîntec avea o largă circulaţie printre
ostaşi 60.
Acest fapt ne este transmis şi printr-o colecţie de cîntece datînd din
anii 1 884-1886 aparţinînd lui Mihail Puia din comuna Bănia, Valea
Almăjului din Banat, care, făcîndu-şi serviciul militar mai întîi la Viena,
apoi la Biserica Albă, a copiat în această vreme de la un tînăr învăţător
român, 35 de cîntece patriotice. Din acestea, 18 se refereau la războiul
de independenţă : Vivat România, Hora Griviţei, Marşul Armatei Române,
Dorobanţul, Fii ai României, Hora de la Plevna, Cîntarea unui soldat la
bătălia de la Plevna, Hora curcanilor, Fiica română, Soldatul, Marş naţio
nal, Voinicii români, Soldatul român, Cîntarea delegatului A lexandru
Mocsony, Haideţi fraţilor, Patria română, Hora de la Griviţa, Mirele Româ
niei 61. Aceste titluri le întîlnim şi în Manuscrisul de cîntece al sergentului
Berceanu ( 1 8 77) 62 .
Presa vremii consemnează că la Caransebeş 63, Braşov, Sibiu, la Gherla
şi Blaj, la ŞŞemlac, societăţile culturale şi corurile aşezărilor româneşti au
intonat Hora de la Griviţa cu ocazia producţiunilor aranjate în onoarea
voluntarilor transilvăneni.
În cea dintîi producţiune a lor, sodalii rumâni din Braşov au intonat
Bălcescu murind, Cîntecul gintei latine şi Hora de la Griviţa 64_ La Sibiu,
muzicianul sas Karl Friihling execută cu corul sodalilor sibieni Hora Gri
viţa "prima oară compusă in patru voci de Karl Friihling" 65.
In alte versiuni sonore, Gavriil Musicescu şi Ciprian Porumbescu aduc
fiecare noi tălmăciri aceloraşi versuri semnate de Vasile Alecsandri :
Fata lui Gazi - Osman,
Griviţa, poartă-un colan,
Un colan tot de oţel . . .
Gioacă fulgerii pe el.

Alelei ! de le-aş lua,

Inapoi nu l-aş mai da !
Tot aşa, mări, - am grăit
Intr-o zi m-am răpezi,t
Şi-am pus mina pe colan
Şi pe fata lui Osman.

Alelei ! Griviţă fa,

Inapoi nu te-oi mai da !

Hora de la Plevna. Scrisă cu puţin timp inainte de 20 decembrie 1 877
şi publicată pentru prima dată in "Convorbiri literare", nr. 1 1, 1 februarie60 TEODOR VIRGOLICI, Ecourile literare ale cuceririi independenţei nationale,
Bucureşti, 1976. p . 25 1 .
6 1 AURORA DOLOGA, Ecoul războiului de independenţă d i n 1877-1878 în
Banat, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Seria H istoria fasciculus 1 , Cluj, 1 968,
p. 85-96.

62 V IOREL COSMA, Manuscrisul de cîntece al sergentului Berceanu (1877 ), in
"Muzica", nr. 8, 1977, p. 15-20.
63 "Familia", nr. 30, 1879, p. 202.
64 I bidem, nr. 13, 1879, p. 89; "Gazeta Transilvaniei", nr. l 1 din 8/20 februarie1879, p. 4.
65 "Gazeta Transilvaniei" , nr. 2, 1879, p. 13.
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1878 66, respectivele versuri sînt reproduse în multe ziare şi reviste ale
vremii.
Luînd ca model această poezie, mai mulţi condeieri se inspiră din
iureşul aceluiaşi eveniment. P. Boitoş, de exemplu, publică în "Telegraful
român" de la Sibiu, o poezie asemănătoare intitulată Căderea Plevnei 67 iar
Vasile Mihail-Lazaru versuri asemănătoare adunate sub genericul 28 no
iembrie (aniversarea căderii Plevnei) 68.
Compozitorii, martori ai evenimentelor anilor 1 877-1878 aduc în
cîntecele lor, la fel ca Nicolae Grigorescu în pînzele sale, figura soldatului
român în lupta sa pentru independenţă naţională. Grigore Ventura, com
pune în 1880 Hora Plevnei (un cîntec pentru voce şi pian)69.
In 1879, Corul vocal al plugarilor din Chizătău interpretează Hora
armatei române ele la Plevna 70 iar la petrecerea Reuniunii femeilor ro
mâne din Braşov orchestra oraşului interpretează marşul Asaltul Plevnei
de Ludowig Wiest7 1 . Un cor de renume ca cel din Şemlac (Arad) interpre
tează şi el în concertul din 1 5 / 27 februarie 1 8 8 1 , Hora de la Plevna.
Elevii năsăudeni sărbătoreau independenţa recitînd şi cîntînd 72 din
versurile lui Vasile Alecsandri : Peneş Curcanul, Oda ostaşilor români
şi Hora de la Plevna. Cîntecele Plevnei au intrat şi în repertoriul fanfa
relor, păstrîndu-se in programele acestora timp de peste o jumătate de
secol 73.
Circulînd sub diferite titluri, cum se poate constata şi în rîndurile de
faţă, Hora de la Plevna s-a republicat de 25 de ori 74, iar semnificaţia
evenimentului este cîntată cu forţă sporită de compozitorii români contem
porani. În Asaltul de la Plevna, Gheorghe Durnitrescu (pe o melodie de
inspiraţie populară), înaripează versurile :
Prin foc şi plumb cu greu urcînd pornit-au dorobanţii
Dau chiot lung pe zid sărind s-audă şi Carpaţii
Că lanţul de robie-i frînt, zdrobită-i asuprirea
Stăpîni pe ţara lor ei sînt pe strămoşesca glie.

Hora Unirii. Aranjată ca lucrare pentru cor, apoi introdusă în atîtea
potpuriuri destinate orchestrelor şi fanfarelor, acest cintec de amplă rezo
nanţă patriotică, Hora Unirii
se edifică pe structura unui cîntec popu
lar sau de circulaţie populară. Istoria l-a desemnat ca autor al muzicii
pe Alexandru Flechtenmacher, dar paternitatea i-a fost contestată 75. Un
fapt rămîne cert : Hora Unirii s-a născut în anii de avint care au dus la
realizarea imperativului Unirii.
-

66 VASILE ALECSANDRI, op. cit., p. 3 9 1 .
67 P. BOITOŞ, Căderea Plevnei, în .,Telegraful român", n r . 4 1 , 1 0 aprilie, 187!J,
p. 162.
6 8 . . Familia", nr. 94, 1878, p. 214.
69 VIORICA DAN, op. cit., p . 260-277.
70 " Familia", nr. 3 1 , 1 879, p. 212.
7 1 , ,Gazeta Transilvaniei", nr. 1 , din 1 6/4 ianuarie, 1879, p . 3 .
72 CAROL GOLLNER, op. cit., p. 1 8 1 .
73 VIOREL COSMA. Independenţa de stat reflectată î n muzica timpului, în
"Muzica", nr. 5 , 1967, p. 44.
74 M.M. ŞTEFANESCU, Anul 1877 în cîntecul patriotic, în "Muzica", nr. 6,
1975, p . 19.
75 VIOREL COSMA, Noi date despre contribuţia muzicii în momentul Unirii,
în ,,Muzica", nr. 3 , 1959, p. 26-29; idem, Hora Unirii şi adevăratul ei compozitor, in
"Indrumătorul cultural", nr. 10 1973, p. 60.
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Adăugînd versurilor alecsandrine, refrenul Măi române, măi, Gheor
ghe Ucenescu, dascălul din Şcheii Braşovului, fost elev al lui Anton Pann,
compunea un "cîntec de şcoală", pe care l-a transcris in note de psaltichie
- păstrat în cunoscutul "Manuscris al lui Ucenescu'' n, temeinic studiat
apoi de folcloristul Vasile D. Nicolescu 78.
Poate sub îndemnul lui Gheorghe Ucenescu, sau numai din cunoaş
terea activităţii acestuia, Oprea Braşoveanu 79, auzind în anul 1 859 pP.
plaiurile Ţării Bîrsei Hora Uni r ii , cîntată de popor, o transcrie intitulînd-o
Versul naţional în privi nţa Principat elor.
Interesant de rele\'at este că acest cîntec naţional Hora Unirii, notat
de folclmist, cuprinde la sfîrşitul celor 8 strofe - încă patru versuri, rezul
tat al creaţiei populare :
Cum joacă el şi se-nvirte�te
Şi pe duşmani mi-i goneşte.

Vivat bravilor români
Vivat ş i fe-riciţi ani so.

Ioan Dariu (1885-1 93 1), ca pedagog braşovean, publicist şi mai ales
ca autor de manuale ş colare, dă o mare circulaţie Horei Unirii, aşezînd-o
la loc de frunte în capitolul H orelor în fiecare dintre culegerile sale edi
tate la Braşov.
In cărţile de şcoală tipărite în Transilvania la inceputul secolului XX,
Hora Unirii este mereu prezentă. Apare astfel in Hora Unirii şi alte cîntări
înălţătoare (Cluj 1919) in Cintări naţionale (Tirgu Mureş, 1 922) ca şi in
Cintări naţionale pentru două voci egale publicate de Timotei Popovici
(Sibiu, 1 922) 8 1 • La rindu-le, compozitorii George Dima, Iacob Mureşianu,
Nicolae Popovici, Iuliu Mureşianu, Timotei Popovici o prelucrează în
atîtea variante pentru diferite tipuri de cor. de orchestră şi fanfară.
Cu ocazia inaugurării districtului Năsăudului .ce cuprindea în perime
trul său teritoriul fostului Regiment 2 românesc (Regiment de grăniceri
aprobat la 24 martie 1 86 1), .,funcţionarii purtau la solemnităţi costum
românesc, iar drapelul districtului era tricolorul naţional. La serbări se
cinta Hora Unirii" 82.
Şi la Adunarea de la Blaj din 3-5 mai 1 848,. s-a cintat Deşteaptă-te
române şi Hora Unirii 63�
76 LAZAR OCTAVIAN COSMA, Hronicul muzicii
reşti, 1975, p. 320 ; ve zi şi nota 1 de la aceeaşi pagină.

romdneştt, voi. III, Bucu

77 GEORGE BREAZUL, Pagini din istoria muzicii româneşti, Bucureşti, Edit.
muzicală, 1966, p. 1 85 .
78 VASILE D. NICOLESCU, Manuscrisul Ucenescu. Cânturi, Bucureş ti, Editura

muzicală, 1979.
79 Oprea Dumitru-Bra.şoveanu, dascăl de strană in Braşov, apoi in Şimon-Bran,
culegător de cîntece patriotice şi populare auzite in perioada anilor 1859-1861. U n

caiet cu un aseme':l ea repertoriu, notat in cirilică ş i păstrat i n Biblioteca Muzeului
p ri mei şcol i româneşti din Şcheii Braşovului, însumează co n tri bu ţi a sa in acest
domeniu.
ao EMIL MICD şi MIRCEA BALTESCU, Variante folclorice inedite, l:n "Astra",
BraşO'V, nr. 9, 1967, p. 12; idem, Un folclorist pasionat: Oprea Dumitrescu-Braşoveanu.
in .,Drum nou", Braşov, nr. 6952, 11 mai, 1967, p. 2.
81 M .M. ŞTEFANESCU, op. cit., p. 257-259.
82 CAROL GOLLNER, op. cit. , p. 17a-1 79.
83 Ibidem.
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Hora, in zilele declarării independenţei d e stat a României, a însemnat
prin ritmul şi unitatea sa coregrafică o întreagă simţire românească faţă
de evenimentele anului 1 877. Pe cîmpul de vitejie, soldaţii şi ofiţerii lor,
in sate, ţăranii, in oraşe şi tîrguri funcţionarii şi meşteşugarii, puţinii
intelectuali au simţit sub talpa lor, vuietul de bucurie al unui popor viteaz
şi harnic.
Mai mulţi cercetători o citează in întregul repertoriu de cîntece
dedicat lui '77, la fel de actuală in acele momente, ca şi Sfînta zi de liber
tate de Alexandru Flechtenmacher, Arme, Arme, Arme de Gavriil Musi
cescu, Marşul anului 1 87 7 de Constantin Dimitrescu, Pui de lei de I. G.
Brătianu 84•
Indemnurile bardului de la Mirceşti găsind inalipare în muzica lui
Alexandru Flechtenmacher, au adus refrenul neîntrerupt al cîntecului
românesc pînă la 1 9 1 8 as.
La ClujB6, apoi pe Cîmpia Libertăţii, în toate localităţile Transilvaniei,
ziua de 1 decembrie 1 9 1 8 , a fost un cîntec şi o ,.Horă a Unirii". Societatea
corală "Hilaria" din Oradea interpretează în această zi, Hora L'nirii în
faţa primăriei oraJ?ului ; reuniunile corale din Sibiu şi Braşov, din Rupea
şi Făgăraş etc. la fel. Ne subliniază istoria că "1 decembrie reprezintă in
acest milenar proces un moment de cotitură al istoriei mişcării poporului
român spre eliberare socială şi naţională, o piatră de hotar a istoriei con
temporane a ţării noastre. Unirea Transilvaniei cu România a insemnat o
victorie strălucită a mişcării de eliberare naţională a naţiunii române,
izbîndă obţinută în primul rînd de masele populare, o contribuţie remar
cabilă aducînd clasa muncitoare şi partidul său socialist"86 _
Forţa patriotică a acestui cîntec românesc a cuprins apoi toate m elea
gurile patriei în 1 959, la o sută de ani de la Unirea Principatelor Române;
in 1967. pe Cîmpia Libertăţii din Blaj , cind secretarul general al Parti
dului Comunist Român, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, ceilalţi conducători
de partid şi de stat, in vizită de lucru pe aceste meleaguri, s-au prins
intr-o nesfîrşită Horă a Unirii, cîntată de un uriaş cor, acompaniat de fan
fare, alături de cîntecele cu aceeaşi semnificaţie: Trei culori şi Marşul l ui
IancuB7 .
Hora Dorobanţilor la Griviţa. Interpretat in ziua de 30 ianuarie 13 79,
acest cîntec aparţine lui Hermann Geifrig88, organistul Bisericii Negre din
Braşov şi profesor de muzică in citeva rîn duri la Gimnaziul românesc din
Şcheii Braşovului şi dirijor al Reuniunii române de gimnastică şi cîntări.
Se pare că muzica a fost inspirată după versurile cu acelaşi titlu publicate
in acea perioadă in culegerea Arian a braşoveanuluf Ioan Dariu. Să fie
acelaşi cintec Hora Dorobanţilor interpretat mult mai tirziu de corul Şcolii
normale de fete din Cluj in 1 930 ?89. La I. St. Paulian întîlnim în 1 902,
Marşul Dorobanţilor, cor mixt pe versuri de I. Neniţescu.
8.4 IANCU DUMITRESCU, Muzica patriotică la 1 877, 'in "Luceafărul", ·nr. 18, din
6 mai, 1967.

naţional romdn. Unirea Transilvaniei cu
as Desăvîrşirea unificării statului
vechea Românie, Bucureşti, 1968, IP · 348.
86 Ibidem, p. 457.
87 ŞTEFAN PETRARU, Cîntecul înfrăţirii, Comitetul de cultură şi educatie
social istă al j udeţului BralŞOV, Braşov, 1972, p. 58.
aa Arhivel e statului Braşov, Fond : Reuniunea de gimnastică şi cîntări, 1879/3.
89 "Patria", Cluj, nr. 1 1 7, 1 iunie 1 930, p. 2 .
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Imnul armatei române. Acelaşi Scipione I. Bădescu, prietenul lui Mihai
Eminescu90, pe versurile căruia Gavriil Musicescu scrie un inspirat cîntec,
Trompetele răsună, îl întîlnim ca autor şi pentru versurile Imnului arma
tei române:
Bravi copii ai României, mîndri v-aţi întors,
V-aţi întors cu steagul ţării rupt. . . însă frumos .
Mai frumos de cwn fusese, că ci de vultur dus
Mîndrul duşm anului soare sub el a apus.

Publicat mai întîi în "Amicul familiei" din 1 octqmbrie 1 8 78, acest
cîntec a avut o largă circulaţie; G. Bogdan-Duică ne spune următoarele :
"Cîntecul acesta . . . nu s-a cîntat numai în Bucure�ti, ci şi-n Ardeal. Il
cîntam toţi copiii"91.
Odă ostaşilor români . Publicată mai întîi în "Convorbiri literare" din
1 ianuarie 1 8 78, versurile alecsandrine se recită şi cîntă de către elevii
din Năsăud92, iar Corul român din .)iria-Arad îi dă întîietate cu ocazia
desfăşurării programului său93. Un alt cor bănăţean, cel din Şemlac, in ter
pretează în 23 mai 1 882 şi corul Odă ostaşilor români94•
Peneş Curcanul. După "Convorbiri literare"95, cele 193 de versuri ale
poeziei Peneş Curcanul, ajung imediat în coloanele ziarelor transilvănene.
Publicată în periodi•cele vremii, apoi ani de-a rîndul în manualele de
şcoală, poezia Peneş Curcanul auzită la ora de curs, pe scenele timpului,
în reuniuni cu grai patriotic, ne-a rămas în minte şi la inimă ca şi chi
purile de pe pînzele lui Grigorescu dedicate eroilor de la Plevna.
In 1 878. sodalii sibieni aplaudă poezia lui Vasile Alecsandri cu ocazia
spectacolului organizat de către aceştia la 10 ani de activitate : membrii
Societăţii de lectură a studenţilor din Braşov o ascultă alături de cînte
cele : Deşteaptă- te române şi Vacea lui 1ancu, iar bănăţenii o trec mai în
toate programele anilor ce urmează evenimentului din 1 8 77. Prin editura
Ciurcu; această poezie se multiplică în 20 000 de edi.ţii.
Copiii ostaşilor din regimentele de grăniceri năsăudeni recită şi cîntă
în acelaşi timp, Peneş Curcanul, cu ocazia serbărilor dedicate victoriei
român ilor; îl cîntă elevii şcolilor din Blaj sub bagheta lui Iacob Mureşianu
ca şi atîtea coruri de săteni instruite după Unirea din 1 9 1 8 de către A u
gustin Bena. La 50 de ani de la revoluţia din 1 848, in Transilvania, adică
în 1898, o cîntă două coruri şcolare din Craiova97 .
Pui de lei. Ostaş al armatei române pe cîmpul de luptă din 1 877, ofi
ţerul dorobanţ Ion Neniţescu98 a adunat cîteva versuri pe care le-a răs
pîndit în gazetele vremii vitejia şi eroismul românilor în lupta pentru
90 ELISABETA DOLINESCU, Compozitorul Constantin Dimitrescu, Bucureşti,
197Î, p. 56.
91 Apud TEODOR VIRGOLICI, op. cit., p. 2 5 1 .
9 2 CAROL GOLLNER. op. cit., p. 1 8 1 .
9l VASILE MOCANU, op. cit., p . 285.
94 GRIGORE BARGAUAN şi TEODOR PASCU, art. cit., p. 36.
95 Vezi nota 58, p. 389-390.
96 Vezi nota 82, p. 1 8 1 .
97 ALEXIE BUZERA, Contribuţia muzlcienilor din Craiova la dezvoLtarea didac
ticii şi componisticii pentru şcolari, in Din vatra şcolii Doljului, Craiova, 1973,
p . 1 84-169.
98 D.D. ŞOITU, Un poet al neatîrnării : Ioan Neniţescu, i n "Delta" (Supliment
literar), Tulcea, 1977, p. 7.
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·cucerirea independenţei naţionale. Puse pe muzică de Ionel Brătianu, Gh.
Scheletti, Titus Cerne, Iacob Mureşianu şi mulţi alţii, poeziile lui 1 . Neni
ţesc u au avut continuu o largă audienţă în rîndurile maselor populare.
Recitate sau cîntate, încă de la vîrsta fragedă, ele au contribuit activ la
<:ulti va rea patriotismului, a dragostei şi respectului pentru jertfa înain
taşilor :
Eroi au fost, eroi sînt încă,
Şi or fi în neamul românesc.
Căci rupţi sint ca din tare stîncă.
Românii ori şi unde cres c !

sint \·ersurile poetului. care, aşa cum nota George Călinescu au încîntat
copilăria noastră99.
Ionel Brătianu (1825-1 921) ca profesor de muzică în Bucureşti, autor
de cîntece şi romanţe, destul de apreciate la vremea lor, compune în îm
prejurările legate de sărbătorirea a douăzeci şi cinci de ani de la dobîn
direa I ndependenţei de stat. vibrantul cîntec, Pui de lei.
Cîntecul acesta cu o desfăşurare avîntată, deosebit de accesibil, cu
ritm echilibrat şi bine aşezat, a rămas de-a lungul timpului, o aleasă vibra
ţie a sufletului românesc.
Puterea sa mobiLizatoare a făcut ca din 1 902, dată la care a fost com
pus acest cîntec, să fie inclus în atîtea manuale de muzică ale şcolarilor,
în culegeri de coruri.
Trecînd în repertoriul corurilor româneşti, cîntecul Pui de lei a avut
o frecvenţă densă. Corurile mixte sau · pe voci egale (femei sau bărbaţi)
in concerte sau serbări tradiţionale 1-au interpretat mereu cu strălucire,
cu dragoste pentru istoria patriei, pentru .naţiunea românească.
ln Oltenia şi Muntenia, Moldova şi Banat, în întreaga Transilvanie
corurile noastre conduse de înaintaşii Ion Vidu, Ciprian Porumbescu,
George Dima, D. G. Kiriac. Francisc Hubic, Iacob Mureşianu, de gene
raţiile de învăţători ai satului românesc 1-au interpretat mereu cu multă
simţire alături de Răsunet de la Crişana, Pe-al nostru steag, Imnul eroilor,
Mîndră zi a libertăţii.
Reîntoarcerea victorioasă. In cel dintîi concert al său, Reuniunea ro
mână de muzică din Sibiu aduce în audiţia admiratorilor prezenţi la
această inedită manifestare artistică, un repertoriu alcătuit din trei piese
corale. dar mişcătoare ca simţire patriotică : Dorul de călătorie de A. Ca
hen. Reîntoarcerea victorioasă de E. Bianchi şi Hora Severinului de L.
Weist100.
Cronicarul concertului prezentat la această dată subliniază în "Fami
lia" că . .,Reîntoarcerea victorioasă ne-a făcut să credem că sintem în faţa
unui căpitan viteaz întors de la izbînzile victorioase" 10 1 :
Fiu iubit a l ţării care
Pe vrăjmaşi ai biruit,
Căpitan viteaz şi mare
I ntre noi bine-ai venit!
99 TEODOR VIRGOLICI, op.

100

10 1

cit., p. 109.
,.Telegraful român", nr. 12, 30 ianuarie, 1879,
. ,Familia", nr. 10, 1879, p . 70-71.

p.

1.
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Urmare interesului produs de această reuniune corală, de cîntecele
sale interpr.etate cu oc::tzia convenirilor locale, cîntecul Reîntoarcerea vic
torioasă de E. Bianchi il mai interpretează şi braşovenii în 1 879, cînd, cele
trei reuniuni lccale se întîlnesc intr-un concert de binefacere dat în folo
sul "nenorocirii de la Seghedin" 102 .
Cu mulţi ani mai tîrziu, în 1 898, tot în Sibiu la Balul junilor, aceeaşi
reuniune de cîntări interpretează două piese corale ale repertoriului său
de bază: Reintoarcerea victorioasă de E. Bianchi s' i Hora Severinului de
L. Weist 103.
Românime mult cercată. Dascălul de cîntări bisericeşti de la semi
narul teologica-pedagogic din Sibiu, Dimitrie Cunţan tatăl poetei Maria.
Cunţan. a răspîndit în preajma anului 1 8 7 7 prin vocile elevilor săi, melo
dia Românime mult cercată, un frumos cîntec aşezat pe versurile poetului
sibian Zaharia Boiu, cîntăreţul vitejiei român�ti de la '7 7 autorul pri
mului abecedar român cu litere latine apărut în Transilvania şi care numai
in cinci ani de la apariţie a ajuns la 1 4 ediţi j 104 .
Apreciat de muzicienii timpului 105, păstrat în amintirile lui l!ari e
Chendi, Dimitrie Cunţan a cîntat in toate împrejurările viaţa şi izbîn
zile ei. In cadrul serilor literare desfăşurate în casa sa, în finalul fiecărui
asemenea moment, "bătrînul compozitor se aşeza la pian şi ne cînta. ca
un mag î nsufleţit, o frumoasă melodie, la textul gazelului Lupta vieţii"' 106.
Românime mult cercată o interpretează, începînd cu 1877, mai mulţi
ani la rînd, corul Societăţii .de lectură "/. Popazu" din Braşov107 iar în
1 885, corul din Orăştie108, aflat în acea perioadă sub bagheta lui Ioan Braga.
Suflul mobilizator patriotic al acestui cintec îl face să fie aşezat
mereu între lucrările semnate de Ciprian Porumbescu, Grigore Ventura,
î ntre poeziile lui Andrei Mureşianu, Dimitrie Bolintineanu, George Coşbuc.
Steaua României. Acelaşi compozitor german, Karl Fri.ihling. dirijorul
din primii ani de activitate ai Reuniunii române Q.e muzică din Sibiu. cel
care mai semnează şi armonizarea cîntecelor Hora Griviţei, Hora de la
Plevna etc., îl întîlnim compunînd muzică şi pentru versurile lui G. Sion,
Stema României.
Publicată in Românul din 27 mai 1 8 7 7 , versurile lui G. Sion au mobi
lizat şi înaripat multe condeie muzicale :
Sus române, a ta frunte!
Vocea ţării a sunat!
Braţul tău meargă să-nfnmte
I ataganul încruntat!
102

Ibidem, nr. 26, 1879, p. 1 76.
10l " Familia", Oradea, nr. 2, 1898, p. 53.
104 MIRCEA AVRAM, Un cîntăreţ sibian al vitejiei de la '77, in , . Tran silvania".
Sibiu, nr. 5, 1976, p. 20.
105 V . de HELDEMBERG, Demetrie Cunţan, in "Telegraful român" , nr. 67,
21 iunie/4 iulie 1908, p . 275.
106 DAN BUGEANU, Ilarie Chendi - bibliotecar, in Probleme de bibliografie,
voi . III, Bucure!lti, p. 159-160.
1°7 "Gazeta Transi lvaniei", nr. 93, 9/27 decembrie 1877, p. 4; nr. 9() din 3/1:>
decembrie 1878, p . 4.
10s ION ILIESCU, Corul de la Orăştie, Comitetul de cultură şi artă al judeţului
Hunedoara , 1968, p. 91 -!l2.
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Este scris neatirnare
Pe a României stea!
Veniţi toţi, cu mi.c cu mare,
Vă-nchinaţi, români, la ea !

In faţa acestor versuri se opreşte şi Ludwig Wiest, compunînd piesa
vocală cu acelaşi titlu, publicată apoi in Editura Constantin Gebauer din
Bucureşti.
Tătarul . Pe versuri de Vasile Alecsandri, corul bărbătesc Tătarul cu
muzica lui Ştefan Nosievici { 1 8 33-1869) a circulat cu intensitate in reper
toriul corurilor din Transilvania dar şi peste hotare, mai cu seamă în
cercul Societăţii academice "România Jună" din Viena.
Corul din Chizătău il execută între cele dintii formaţii similare : în
1 877 şi apoi în 1 892, cu prilejul excursiei sale în Transilvania, dată la
care au avut loc şi festivităţile de sărbătorire ale "Astrei" 109.
Deşi, după spusele gazetelor vremii, "Cîntarea asta, ca să spun ade
vărat, mi-a displăcut cînd am văzut-o în fruntea programului" 1 10, acelaşi
cronicar remarcă : "Potolirea admirabilă cu care executară plugarii din
Chizătău cîntarea aceasta . . . şi în urma preciziunii şi mai admirabile.
armonia simplă şi neforţată vibra acum în urechile noastre întîia dată,
aşa precum era ea pusă pe hîrtie" 1 1 1• Tătarul a mai fost interpretat şi de
corul liceului din Beiuş, cu ocazia comemorării lui Samuil Vulcan, patronul
şcolilor din acest oraş 1 12 _
In cercul Societăţii academice "România Jună", interpretarea acestui
cor s-a îm·egistrat de mai multe ori. Dintr-un asemenea prilej ni s-a
transmis : "Măi Tătare de Nosievici s-a executat cu mare însufleţire de
corul societăţii . Am numai să amintesc, că această compoziţie prea cunos
cută românilor a plăcut foarte tare străinilor. Dacă corul ar fi fost mai
numeros, atunci efectul ar fi fost şi mai strălucitor. Durere, că muzica
vocală nu se cultivă cu mare interes in şcolile din patrie" m.
Cu acelaşi titlu mai întîlnim o asemenea lucrare semnată de Alexandru
Flechtenmacher şi publicată ca piesă vocală în "Kalendar pentru poporul
român'', laşi, 1 845 1 14 .
Trecerea Dunării. Fiecare moment 1 15, etapă, început şi sfirşit victo
rios de luptă în desfăşurarea războiului din 1 877 este adînc imortalizat
în versuri şi cîntece semnate adesea chiar de cei care croiau cu spada, cale
spre redută. Versurile multor cîntece dedicate independenţei noa<>tre sînt
semnate şi de ofiţerii sau ostaşii, martori şi în acelaşi timp luptători pen
tru neatirnarea României. Generalul Alexandru Candiano-Popescu, colo
nelul Boteanu, maiorul Ioan Neniţescu căpitanul Grigore Bengescu, capo
ralul Stan Pîrjol iată doar cîteva nume de poeţi militari ai independenţei
din 1877 şi care în colaborare cu şefii muzicilor militare prezente şi ele în
luptă, dau viaţă unor emoţionante cîntece patriotice.
,

1 09 SEVER ŞEP,EŢIAN, Corul dl! la Chii!ătău, Bucureşti,

1 10 Ibidem, p. (i3.

1957,

1 1 1 Ibidem.

p. 62.

VASILE MOCJ\NU, op. cit., p. 284.
.,Familia". nr. 1 , 1877, p. �VIOREL COSMA. Muzicienl rom4ni. Lexicon, Bucureşti, 1 970, p. 203.
11 5 ŞT,EFAN PETRARU, Trecerea Dunării, in .,Cuvintul nou", Sftntu G heorehe.
nr. 1 7 43, 26 august, 1977, p. 2.
112

113
ne
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Nu numai în creaţia populară dar şi în cea cultă, Dunărea este intens
cîntată. Paza sau trecerea Dunării în momentele hotărîtoare ale biruinţei
noastre, a rămas pomenită cu duioşie bărbătească, în cîntecele vremii.
Din aceste momente solemne, ne-a rămas în buchetul de cîntece şi
marşuri ale independenţei, Trecerea Dunării. Ne spune poetul A. Vlahuţă
că "Demult Dunărea nu mai văzuse fluturind peste valurile ei steagurile
acestei ţări. Ea (Dunărea n.a.) tresărea la cîntecele soldaţilor ca o mamă
duioasă la glasul celui mai ales şi mai iubit copil al ei" 1 16, iar un cores
pondent al ziarului "Daily News" remarca la rîndu-i că "Indată ce steagul
flutură deasupra teritoriului turcesc, muzica făcu să se audă imnul naţio
nal şi cele două regimente aşezate pe malul românesc scoaseră urale răsu
nătoare " 11 7 •
Oştile stau faţă-n faţă
Avansează la război
Lupt-aproape să se-nceapă
Lupta crînceană de-apoi.

Intr-o astfel de împrejurare, colonelul George Boteanu scrie mobili
zatoarele versuri sub titlul Trecerea Dunării, iar şeful muzicii regimen
tului 5 de linie din Galaţi, Johann Jalovitzki (1 825-1 888), scrie muzica
marşului cu acelaşi titlu pentru voce şi fanfară. Impresionat de accentul
său mobilizator, ducele Nicolae al Rusiei îi cere capelmaistrului român
acest marş, pentru muzicile mi litare ruseşti 1 18.
Alături de Paza Dunării de Eduard Hi.ibsch ( 1 833-1 894) aranjat şi
pentru cvartet vocal şi interpretat în 1879 de Corul vocal al plugarilor
din Chizătău - Banat 1 19, în Transilvania, " . . . tîrziu, pe la 1 920, se mai
cinta de pildă Trecerea Dunării, versurile colonelului Boteanu şi muzica
scrisă de capelmaistrul regimentului 5 de linie, Johann Jalovitzki, cel care
mai compusese şi Luarea Plevnei . . " 120.
Vivandiera. Sentimentele de adîncă vibraţie ale transilvănenilor pen
tru cucerirea independenţei naţionale a României, s-au manifestat pe
multiple planuri. Serbările şi balurile româneşti, unele concerte şi serate
muzicale organizate de către Reuniunea femeilor române dih Braşov, aveau
ca punct final acest cîntec.
Aflîndu-se în fruntea Reuniunii române de gimnastică şi cîntări din
Braşov, George Dima susţine pentru acelaşi scop, în seara zilei de 1 iunie
1 877, un reuşit concert într-o atmosferă de înalt patriotism. In program :
V ivandiera, Bălcescu murind, Hora Severinului, Balcanul şi Carpatul.
Corurile prezentate, în parte armonizate de către compozitorul braşovean,
"au stors din rîndul publicului aplauzele cele mai entuziaste" 12 1.
Referindu-se la aceste manifestări, în Raportul Comitetului Reuniunii
române de gimnastică şi cîntări din Braşov pe anul 1 8 77, se remarcă :
"Comitetul, ţinînd seama de împrejurările timpului, a aranjat o produc.

1 16 FLORIAN TUCA, Podul de la Siliştioara-Măgura, în "Magazin istoric",
.
p. 43.
1 1 7 DAN BERINDEI. Epopeea anului 1 977, în ,.Se-colul 20" , nr. 5, 1967, p. 8-10.
118 G R . M. POSLUŞNICU, Istaria musicei la români, Buoure!?ti, " 1 928, p. 559.
1 19 "Familia" , nr. 3 1 , 1 879, p. 212.
120
M I RCEA M. ŞTEFANESCU, Anul 1877 în cintecul patriotic, în ,.Muzica",
nr. 6, 1 975, p. 19-20.
1 2 1 " Gazeta Transilvaniei" , nr. 44, 2 1/9 iunie 1 877, p. 4.

nr. 10, 1976,
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ţiune muzicală în favoarea ostaşilor răniţi în România în războiul contra
Turciei . . . prin jertfele biruitoare ale membrilor reuniunii şi ale altor
oameni de inimă, s-a putut obţine în favorul celor răniţi suma de 240 fl.,
care s-a administrat prin preşedintele acestei Reuniuni la Crucea Roşie
din Bucureşti " 122 _
Cîntat la Braşov şi la Sibiu, Vivandiera, acest "cîntecel militare" scris
de Alexandru Flechtenmacher pe versuri de Vasile Alecsandri, aducea în
armonia cîntecelor româneşti o nouă vibraţie umană faţă de învingătorii
de la Plevna şi Smîrdan :
Eu am legat frăţie cu-ai patriei sol daţi

Şi chiar in bătălie urmez pe a i mei fraţi.

George Dima găsind în acest cîntec adînci sentimente patriotice, îl
armonizează mai întîi pentru cor mixt şi apoi pentru cor bărbătesc, după
care, melodia este mereu auzită în concertele corale româneşti. Intilnit
mereu în repertoriul corurilor noastre, "Gazeta Transilvaniei" din ianua
rie 1 8 79, nota despre activitatea artistică a năsăudenilor : "Concertul
aranjt de profesorul de muzică Iacob Mureşianu . . . a fost executat cu
cea mai mare acurateţă de studenţii gimnaziului din localitate. Bine exe
cutate de studenţii din Năsăud au fost piesele : Vivandiera, Bălcescu
murind, Hora Severinului" 123 _
Intre cele dintii cîntece intrate în repertoriul reuniunilor noastre
corale, Vivandiera a cunoscut prin armonizarea lui George Dima, un deplin
succe-;, mărturie a idealurilor noastre pentru unire şi independenţă na
ţională.
CINTECUL PATRIOTIC IN CULEGERILE LITERAR-MUZICALE
DIN TRANSILVANIA
După războiul de independenţă, prin Editura librăriei Ciurcu din
Braşov, au circulat pe meleagurile noastre, semnificative pagini ale genu
lui, mai ales poezia de vibraţie populară în care se încununau tumultuos
momentele de luptă ale poporului român pentru independenţă şi unitate
naţională.
Prb Editura Ciurcu, îşi iau zborul din Braşov, mii de pagini de poezie
şi proză, versuri populare ce glorificau vitejia românilor de-a lungul
veacurilor.
In culegeri ca Legende, balade şi poezii de Sava - N. Şoimescu, Cîntece
poporale pentru tineret 124 , precum şi în culegerile personale ale editoru
lui Ioan 1. Ciurcu 125, ne întîlnim cu titluri ca : Trecerea Dunării, Doroban
tul. Vin turcii.
Numai poezia Peneş Curcanul de Vasile Alecsandri tipărită în "Biblio
teca copiilor", a fost difuzată, de exemplu, în 20.000 de exemplare 126,
urmată apoi de Movila lui Purcel, Ştefan şi cornul, Sentinela română,
Mircea cel Mare şi solii, Preda Buzescu.
·

122

Arhivele Statului Braşov, Fond : Reuniunea de gimnastică şi cîntări, 1 877/8.
G HEORGHE MERIŞESCU, Iacob Mureşianu, 1966. p . 48.
C î ntece populare pentru tinerime, Braşov, 1908.
125 I OAN I. C IURCU, Versuri alese, Braşov. 1913.
125 ION CIUREA, Biblioteca copiilor editată de Ciurcu la Braşov, în "Astra·',
12J

1 24

nr. :: . 1 97::! , p. 14.

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

CONSTANTIN CATRfNA

428

La răspîndirea unui repertoriu de cîntece patriotice în Transilvania
ca şi in întreaga ţară, a contribuit în mod hotărît, pentru acea vreme,
Colecţiunea de cîntece sociale pentru studenţii r017'1.âni compuse şi dedicate
junimei academice române de Ciprian Golombiovschi-Porumbescu, candi
dat de profesor şi elev la Conservatorul de muzică din Viena (1 880).
Nu numai prin circulaţia acestei colecţii, dar mai ales prin studenţii
transilvăneni aflaţi la studii în Viena, şi cu activitate în cercul României
June, cîntecele lui Ciprian Porumbescu au impinzit ţara.
Culegerea tînărului muzician apare de fapt, în imediata vecinătate
a anilor independenţei naţionale. Iată aici, Cîntecul gintei latine pe versu
rile poetului Vasile Alecsandri, Imnul Unirii (Pe-al nostru steag), Inimă de
român, Hora. Folosind această sursă de difuzare a cîntecului patriotic,
corurile din Transilvania preiau de acum şi cîntă în mod statornic cîntecele
independenţei naţionale, cîntecele lui Ciprian Porumbescu ; editorii intro
duc în noile lor culegeri din versurile cîntecelor sale.
Ca redactor al prestigioasei reviste braşovene "Şcoala şi familia" 121,
apoi ca autor de manuale şcolare, Ioan Dariu a trudit atît de intens la
răspîndirea cîntecului patriotic in şcoală.
Culegerile sale, pe care începe să le editeze din 1 8 8 1 , cu titluri ca
Arian sau Culegere de cînturi naţionale spre întrebuinţarea tinerimei,
Carte de cîntece pentru tinerimea şcolară, Carte de cîntece pen tru toţi şi
pentru toate ş-aranjate de Ioan Dariu au căpătat o largă răspîndire. Ediţii
întregi au fost mereu epuizate şi în aceeaşi măsură solicitate de dă..;că
limea satelor.
Mai toate culegerile lui Ioan Dariu, totalizează fiecare, în j urul a
două sute de cîntece. Cele mai multe versuri patriotice se întîlnesc în
rapitolele : Hore, Marşuri, Imnuri, Cîntece diverse.
Sumarul acestor culegeri consemnează larga răspîndire a cîntecelor
închinate independenţei în toate satele Ţării Bîrsei, în întreaga Transil
vanie. La o primă selecţie, din Cartea de cîntece diverse (1900 ) 128, notăm
următoarele titluri : Deşteaptă-te române, Marşul anului 1 848, Marşul
călăraşilor, Oştile stau faţă-n faţă, Marşul lui Iancu, Marşul lui Ştefan cel
Mare, Marşul lui Mihai Viteazul, Marş ostăşesc, La arme, La România,.
Calcă române plin de mîndrie, Cea din urmă noapt.e a lui Mihai, Marşu�
Griviţei, Mama lui Ştefan cel Mare, Haideţi fraţi cu arma-n mînă etc.
Se vede însă că oficialităţile austro-ungare s-au sesizat la circu laţia
acestui repertoriu încărcat de avînd patriotic. Referitor la această situaţie,
Ioan Dariu notează într-una din prefeţele culegerilor sale : "Timpul a adus
('U sine că guvernul, din consideraţiuni mai înalte, a oprit folosirea în
�coală, nu însă din public, a ediţiunilor vechi sub titlul A rion. De aceea
în ediţiunea de faţă am luat numai acele cîntece din ediţiunile vechi, care
şi în faţa guvernului pot trece de cele mai nevinovate, ca aşa cintul în
!'Coală, în lipsă de texte, totuşi pe calea aceasta să-şi poate ajunge inaltul
!lău scop indicat în prefata ediţiunilor vechi"129•
127 CORNELIA MATEE.SCU, Prima revistă pedagogică braşot'eană: Şcoala şi
familia, in "Drum nou", nr. 8088, 10 ianuarie 1 97 1 , p. 2.
128 Carte de cîntece diverse pentru toţi şi pentru toate adunate ş-aranjate de
Ioan Dariu, Braşov. 1 900.
129 Carte de cîntece pentru tinerimea şcolară de ambele sexe şi de toate gra
dele. Adunate şi aranjate şi iar in folosul ei date de Ioan Dariu. Ediţiune şcolară cu
totul nouă. Cu mai multe i lu s traţii Braşov, 1900 (citat din prefaţă).
,
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Sub forma aceasta, versurile difuzate de Ioan Dariu au circulat pe
multe variante melodice iar o parte din compozitorii transilvăneni le-au
folosit pentru noile lor creaţii corale.
Cîntecele adunate şi publicate de Ioan Dariu in broşmile sale, vin
dintr-o largă circulaţie. Indemnul lui Anton Pann se vede că l-a electrizat
şi pe dascălul braşovean, mai ales cînd adaugă sub titlul culegerilor sale,
"Adunate şi aranjate şi iar în folosul ei date".
Ioan Dariu cunoştea prea puţină muzică "pentru a da fraţilor învăţă
tori o colecţiune şi cu melodiile de lipsă, adecă puse pe note", dar o peda
gogie a predării cîntecului, hot ărît că o stăpînea. Reiese acest lucru din
îndrumările sale metodice rînduite în fiecare prefaţă a culegerilor sale.
Din însemnările lui Ioan Dariu mai reţinem şi succesul unor culegeri
de cîntece ale timpului, aşa de pildă cele semnate de Isidor Vorobchievici,
Ludowig Wiest, Ion Costescu, George Stephănescu din care de fapt, acelaşi
Ioan Dariu le selecţionează şi apoi le publică in culegerile sale.
In culegerea sa Viorica, Colecţiune din cele mai alese cîntări pentru
societate, seria a II-a, apărută in tipografia Lehmann din Braşov, profeso
rul de muzică din Şcheii Braşovului, Nicolae Oancea ( 1 8 8 1-1958) publică
intre cîntecele auzite in anii tinereţii sale şi La moară la Dardanele, melo
die cu text, avind un vădit conţinut antiotoman şi în acelaşi timp de
independenţă a patriei :
La moară la Dardanele
Macină turcul şrapnele,
Tunuri şi mitraliere

Să ne cosească

cu

cade

Cade unul,

ele ;

doi

Cade regimentul doi ;
Cade patru,

cade

cinci,

Plin e şanţu de voinici.
Sanitarii mi-i luau

Şi medicii mi-i pansau.
Măi,

frate,

artilerist

Spune-mi ce

eş ti tu trist ?

Şi � frate roşior

Unde ţi-a fost dat să

mori ?

Mi-a fost dat peste Carpaţi

Să-mi eliberez pe fraţi.

Intreaga suită de culegeri de cîntece, tipărite şi difuzate in anii ce au
urmat independenţei din 1 8 7 7, apoi caietele de cîntece manuscris, şi aces
tea cu mare circulaţie, au inregistrat la vremea respectivă, clocotul bucu
riei faţă de biruinţa românească, angajarea poeţilor şi compozîtorilor
vremii, pe măsura sentimentelor de înălţare a naţiunii române.
Innodarea evenimentelor artistice şi de creaţie pornite în iureşul răz
boiului de independenţă a patriei, pot fi remarcate ca piloni ai artei şi
culturii noastre naţionale, ca suflu innoitor pentru deceniile ce au urmat,
stindard al patriotismului naţiunii române.

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

DIE UNABHĂNGIGKEITSLIEDER IN SIEBENBURGEN
(ZUSAMMENFASSUNG)

Auf dem Hintergrund einiger bedeutungsvoller historischer Ereig
nisse mit nachhaltigem Widerhall in dem rumănischen nationalen BewuBt
sein sind unsere patriotischen Lieder entstanden, in denen die Idee der
Einheit und Unabhăngigkeit, der Prosperităt und Freiheit des uralten
Vaterlandes erscheint. Die seinerzeit von den zeitgenossischen Dichtern
und Musikern geschaffenen patriotischen Lieder wurden zuerst miindlich,
dann durch den Druck, vor allem durch die VerOffentlichung von Lieder
sammlungen verbreitet. Sie wurden insonderheit in Gruppen, in Chor- und
Instrumentalvereinigungen in j enen historischen Momenten und Gescheh
nissen angestimmt, die einen Aufstieg im Kampf fi.ir soziale und nationale
Befreiung des rumănischen Volkes bedeutet haben.
Bedeutungsvolle Ereignisse aus der Nationalgeschichte, hervorragende
Momente im Kampf fi.ir die Vereinigung und soziale Befreiung haben im
Denken und Fi.ihlen der Volkssănger einen starken Widerhall gefunden.
Der Aufstand von Horia, Cloşca und Crişan, die Revolution von 1 848, die
Vereinigung von 1859 mehrere von 1 918, und die Heldengestalten, wie
j ene der Fiirsten Ştefan cel Mare und Mihai Viteazul oder des Kămpfers
Avram Iancu haben zahlreiche literarische und musikalische Schopfungen
angeregt.
.
Aus dieser groBen Anzahl von Liedern mochten wir in vorliegender
Studie jene Musikschopfungen vorstellen, die sich in Siebenbi.irgen eines
starken Umlaufes erfreut haben und durch ihre Musik und Verse alle
Herzen der Nation im jahrhundertelangen Kampf fi.ir Vereinigung und
Unabhăngigkeit erfiillten. Die Zeitungen Gazeta Transilvaniei, Telegrafu�
român, Familia usw. spielten eine grosse Rolle bei der Verbreitung dieser
literarisch-musikalischen Schopfungen.
Mit der Verbreitung der Lieder und der "Hora" von Griviţa und
Plewna sind auch die Namen unserer Komponisten wie Gabriel Musicescu,
Alexandru Flechtenmacher, Ciprian Porumbescu, George Dima, Iacob
Mureşianu, Timotei Popovici sowie die Namen einiger deutscher Kompo
nisten Siebenbiirgens verbunden.
Die groBe patriotische Begeisterung, die der Unabhăngigkeitskrieg
von 1877 /78 auslăste, verlieh auch dem kiinstlerischen Schaffen einen
besonders fruchtbaren AnstoB und Auftrieb.
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Cinte<:e adunate de Ioan I. Ciurcu.

Tezaur de cîntece patriotice.

George Dima (1847-1925)
cîntăreţul independenţei şi unităţii noastre
naţionale.
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Tiberiu Brediceanu (1877-1968)
animatorul vieţii muzicale din
Transilvania.

Braşoveanul Geifrig Hermann
autorul cîntecului
.,Hora dorobanţilor de la Griviţa•.

"Hora" - simbol al unirii şi frăţie1
româneşti.
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.,Bălcescu murind", unul din cintecele independenţei naţionale.
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DIN ACTIVITATEA SOCIETAŢILOR ŞCOLARE DE LECTURA
ROMANEŞTI BRAŞOVENE IN SEC. AL XIX-LEA
ŞI INCEPUTUL SEC. AL XX-LEA
SILVIA POPA

Românii transilvăneni au recurs în secolul al XIX-lea la diferite forme
de organizare culturală, pe care le-au utilizat ca modalităţi de afirmare.
Ca urmare, au luat fiinţă asociaţii culturale ale negustorilor, meseria
şilor, iar mai tîrziu societăţi literare ale elevilor, conduse de profesori,
toate avînd drept scop conservarea, cultivarea, propagarea limbii şi lite
raturii române, ca unul din principalele mijloace de dezvoltare şi afirmare
pe planul culturii naţionale 1 .
Activitatea de răspîndire a culturii în mod programat şi organizat a
început să se facă mai mult simţită odată cu apariţia C asinei Române, o
societate a neguţătorilor braşoveni.
Înfiinţată în 1 835, Casina română devine un loc de întîlnire al negus
torilor "pentru cultură şi petrecanie". cum se spune în regulamentul de
înfiinţare2. Aici se lecturează ziare româneşti, aduse de peste Carpaţi
sau prin abonamentele pe care societatea le va contracta mai tîrziu. Fireşte
nu lipsesc "Gazeta Transilvaniei" şi "Foaia pentru minte, inimă şi litera
tură", publicaţiile braşovene pe care localnicii le citeau cu entuziasm şi
mîndrie.
Chiar de la înfiinţare, Casina avea o cameră specială rezervată pentru
lectură, unde se citeau ziarele, iar din 1 846 se pun bazele unei biblioteci
propriu-zise, într-o formă rudimentară, bineînţeles. Există de acum un
bibliotecar, cărţi, restricţii de împrumut, iar cu timpul se instituie chiar
o comisie care se ocupă de procurarea materialelor.
Printre lucrările româneşti existente amintim : Magnum etimologicum
romaniae de B. P. Haşdeu, Conferinţele Ateneului. Criticile lui T. Maio
rescu. Poeziile lui M. Eminescu ş.a.
Bibliotecar a fost un timp Andrei Bârseanu, care a întocmit şi un
regulament pentru ca "biblioteca să fie uşor folosită" 3.
Peste ani, cînd Societatea Astra a pornit la înfii nţarea unei biblioteci
mari, Casina română a donat tot ce avea - cărţi, �iare, reviste - pentru
această primă bibliotecă publică braşoveană, de iniţiativă românească 4.
Lecturile care se făceau in cadrul Casinei n-aveau doar un caracter
1 Vasile Curticăpeanu, Mişcarea culturală românească pentru Unirea din 1 9 1 8,
Edit. ştiinţifică, Bucureşti, 1968, p. 288.
2 Ion Colan, Ccutna română din Braşov 1 835-1935, Braşov, 1935, p. 2'2 .
3 Ibidem, p. 90-110.
4 Ibidem.
V....,'-")li
·

·
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,.literar" . Refugiaţii politici din 1848 se întîlneau des cu membrii socie
tăţii braşovene şi idealurile naţionale erau pe primul plan al discuţiilor 5.
Ridicarea şi dezvoltarea unui popor însă nu se puteau realiza fără să
existe o şcoală în care să se instruiască şi să se educe tînăra generaţie.
In 1 850 se pun bazele învăţămîntului gimnazial român€sc braşovean
prin strădania unor fruntaşi ai oraşului sprijiniţi şi de protopopul Ioan
Popazu. Născut şi crescut in Braşov, fiu al unor oameni simpli, acesta a
luptat pentru a răspîndi printre concetăţenii săi ideea înţelegerii necesi
tăţii învăţăturii, a\'înd convingerea că numai poporul care beneficiază de
lumina ce o dă şcoala e în stare să-şi creeze o stare mai bună materială
şi morală 6.
Atraşi de reputaţia profesorilor şi de limba curată şi frumoasă româ
. nească în care se preda, la şcolile braşovene veneau elevi din toate părţile,
dornici de a se împărtăşi din această învăţătură.
In \'acanţe. plecînd acasă, în diferite colţuri ale ţării. şcolarii duceau
�i răspîndeau cele învăţate precum şi cărţi care circulau din mînă în
mînă.
Odată cu dezvoltarea învăţămîntului gimnazial românesc s-a ivit do
rinţa de a se completa cunoştinţele primite în clasă, de a extinde posibili
tatea unor împliniri culturale, de formare a gustului estetic, de promovare,
în special, a literaturii şi artei româneşti, a muzicii prelucrate sau folclo
rice. In acest scop au luat fiinţă societăţile de lectură ale elevilor braşoveni,
care \·or juca un rol important în răspîndirea culturii naţionale, nu numai
printre şcolari ci şi in rîndul unui public mai larg.
Prima dintre aceste societăţi, întemeiată in 1 862 şi denumită Compania
literară era alcătuită din cea 1 5 membri, elevi ai claselor superioare ale
liceului din Broşov sub conducerea lui Iacob Mureşianu, redactor al "Ga
zetei Transilvaniei" şi director al gimnaziului romana-catolic în acea
peri oadă 7 .
Asupra scopurilor, năzuinţelor sale, ne lămureşte fragmentul următor
din statutul Companiei : "Spre a ne face demni de numele ce-l purtăm,
n umele cel glorios de români şi pătrunşi de adevărul că, cultura limbii
unui popor e faurul fericirii, stimei şi gloriei lui, ne obligăm şi noi sub
scrişii studioşi ai gimnaziului superior de aici . . . a înfiinţa o companie
literară, a cărei scop unic este : a ne încorda din răc;puteri spre a face
progrese cît mai mari şi repezi intru învăţarea limbii române, parte pre
lucrind teme, parte prin exerciţii declamatorice, sau prin discun;uri im
prumutate din lectura continuă a literaturii române şi reproduse in adu
nare, precum şi prin incordarea de a propaga gustul limbii şi ambiţiunea
de a vorbi între noi o limbă corectă şi corespunzătoare geniului limbii
romfme, iar cu deosebire a împintena ori şi unde, la cultura şi la lectura
jurnalelor şi produselor literare române şi a nutri ambiţiunea de a glorifica
românul în toate suvenirile sale naţionale" e.
5 Ibidem.

6 La moartea episcopului Ioan Popazu, in "Gazeta Transilvaniei", LII, or. 29,
7/19 februarie, 1889, p. 1-2.
7 C. Diaconovici, Enciclopedia română publicată din fnsărcinarea şi sub auspi
ciile Asociaţiu•tt pentro liteTatv.nl română şi cvltura popoMLlui 110mân, Tom. III,
Sibiu, 1904, p. 3510.
8 Lectura şi Braşowl In lamina matnitHimw.lui şi idealismvJui. Con�raţiuni

generale şi speciale, tn: ,.Ritmuri.., Braşov, 1, nr. 8-9, aprilie l-930, p. 3 .
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Acest statut se va traduce în fapt şi de către societăţile de lectură de
mai tîrziu de la gimnaziu şi şcolile comerciale.
In anul şcolar 1 868/ 1 869 se constituie Societatea de lectură ,.Ioan
Popazu" a elevilor de la gimnaziul român cu scopul de a se completa
activitatea din cadrul clasei printr-o acţiune culturală şi în afara orelor 9.
După ce în 1 869/70 s-a înfiinţat şi şcoala comercială, elevii acesteia
luau parte la activitatea Societăţii de lectură "I. Popazu", iar mai tîrziu
s-au constituit într-o societate proprie care n-a durat mult, sfîrşind prin
a fuziona din nou cu cea a gimnaziştilor 10•
I n această peri oadă, cele două societăţi funcţionau uneori şi paralel
în ceea ce priveşte şedinţele ordinare, dar cele festive erau ţinute de regulă
împreună.
Societăţile de lectură erau conduse întotdeauna de către un profesor
iar comitetul era format din elevi 1 1 .
Primul conducător al Societăţii de lectură " 1 . Popazu" a fost profe
sorul Ioan Meşotă, iar în anul şcolar următor 1 869/70, în fruntea societăţii
se afla profesorul Ştefan Iosif 12.
Această asociaţie a elevilor a deţinut o bibliotecă proprie, fondată
şi îmbogăţită treptat, separat de biblioteca şcolii . Marea maj oritate a lu
crărilor erau româneşti, ale autorilor de peste Carpaţi . l n anul şcolar
1 8 96/97 de pildă, biblioteca societăţii număra 1 3 1 3 volume printre care se
găseau : M. Eminescu, V. Alecsandri, Gr. Alexandrescu, 1. L. Caragiale,
G. Coşbuc, P. Dulfu, Tr. Demetrescu, A. Donici, B. Şt. Delavrancea, M. Dm
gcmirescu, Dobrogeanu Gherea, dr. Gaster, B. P. Haşdeu, N. Iorga. T . Maio
rescu, I. Negruzzi, Al. Odobescu, V. A. Urechia, Al. Vlahuţă, D. Zamfi
rescu ş.a. 13.
Activitatea d esfăşurată în cadrul societăţii de lectură a elevilor a avut
un caracter multilateral cuprinzînd diverse aspecte din viaţa social-cul
turală a Transilvaniei şi a vechii Românii.
Din cuvîntul de d eschidere la şedinţa festivă din 5 martie 1 8 72, pre
şedintele Societăţii de lectură "I. Popazu" din acel an, profesorul Ioan
C. Tacitu, arată că această grupare "are scopul de a dezvolta în junime
gustul de lectură, de activitate proprie, în scurt de a înmulţi cunoştin
ţele ei" 14 .
Sub forma unor şedinţe periodice şi a unor adunări festive, cu o par
ticipare largă de public, se declama din versurile unor poeţi români :
Eminescu, Coşbuc, Goga, se citea din opera lui Delavrancea, Vlahuţă,
Caragiale, se prezentau încercări de dramatizare după diferite scrieri ale
9 Andrei Bârseanu, Istoria şcoalelor centrale române greco-orientale din Braşov,
1902, p. 334.
10 Anuarul şcolii comerciale superioare greco-orientale române din Braşov pe

Braşov,

anul XXXII al existenţei sale. Anul şcolar 1900-1901, publicat de Arseniu Vlaicu,
director, Braşov, 1001, p. 99--1 0 1 , (in continuare : A.S.C.).
1 1 Andrei Bârseanu, op. cit.
12 A zecea programă a gimnaziului mare public românesc de religiune orto
doxa-orientală şi a şcolilor medii şi inferioare, anul şcolar 1869/70, de dr. 1. C. Me
şotă, Braşov, 1870, p. 23.
13 Anuarul XXXIII al gimnaziului mare public român de religiune greco-orien
tală din Braşov, al şcolii comerciale şi reale şi al şcolilor centrale primare, pe anul
şcolar 1 896/97, publicat de Virgil Oniţiu, Braşov, 1997, (in continuare: A.G.R.).
14 Societatea de lectură a studenţilor romdni din Braşov, in : .,Gazeta Transil
vaniei", XXXV, nr. 29, 20 martie (8 aprilie), 1 872, p. 2.
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autorilor români şi universali, încercări literare proprii, ale elevilor, pe
teme şi genuri variate.
Un aspect important care se evidenţiază în activitatea societăţilor de
lectură este faptul că la adunări se citea de obicei din producţiile noi ale
scriitorilor de peste Carpaţi, în aşa fel încît elevii şi publicul braşovean
care asistau la şedinţele festive reuşeau să ia contact cu opera acestora nu
mult după ce apărea publicată la Bucureşti sau la Iaşi.
După anul 1 870. în cadrul Societăţii de lectură "Ion Popazu" se dă
o mare atenţie literaturii populare prin prelucrări, prezentări sau chiar
culegeri de folclor, iar biblioteca societăţii se îmbogăţeşte cu materiale
cuprinzînd : basme, tradiţii. zicale, fragmente de cîntece, colinde, ghicitori,
strigături etc.
La şedinţele festive care se transformă adeseori în serbări pentru
public se prezintă opere literare inspirate din literatura populară ca de
pildă : în 1 880 -- Grui Sînger de V. Alecsandri şi Condamnarea strugurelui
de "\ . Pann 15, în 1 888 - Mihnea şi baba de D. Bolintineanu 16, în 1 899 se
· joacă comedia Piatra din casă de V. Alecsandri 1 7•
Aspectul educativ, patriotic al literaturii era evidenţiat prin declama
ţiuni din : I. Heliade Rădulescu, V. Alecsandri, Grigore Alexandrescu,
D. Bolintineanu. C. BolUac. i\ . Mureşianu, precum şi prin reproducerea
de texte din istoriile lui Petre Maior, Gh. Şincai, prin care se evidenţiau
ideal urile naţionale.
Pe lîngă Societatea de lectură ,.Ion Popazu" a "studenţilor" de la
gimnaziu, în Braşov a mai existat o astfel de grupare a elevilor de la
Şcoala comercială superioară.
La 24 septembrie 1 897 se inaugurează Societatea de lectură a elevilor
şcolii comerciale greco-orientale române din Braşov, iar directorul Arse
niu Vlaicu arăta în discursurile deschiderii : "Prin întemeierea acestei socie
tăţi de lectură elevii şcolii noastre sînt puşi în poziţia de a dovedi ei de
ei şi prin ei cum prin muncă voluntară, afară de cadrul programului şcolar,
pe teren literar şi cultural ştiu să meargă pe picioarele lor proprii şi să-şi
încerce şi dezvolte talentele, aptitudinile lor în marele domeniu al artei
şi !;itiinţelor" 18 .
La înfiinţare se prezintă şi un regulament care definea : intenţiile , .scopul societăţii este să îndemne tinerimea la muncă literară şi artistică
prin ocupaţiune privată independentă, să-i dezvolte gustul de citit şi să
cultive spiritul de asociere", modalităţile de organizare - un comitet cu
şase membri (preşedinte profesor, vicepreşedinte, secretar, bibliotecar, eco
nom, aleşi întotdeauna dintre elevi), fondul societăţii format din : taxele
elevilor. alocaţii. donaţii, drepturile şi îndatoririle membrHor, fixarea
şedinţelor ş.a. 1 9 .
Cu toate că acest regulament prevedea ca punct separat despărţirea
de Societatea de lectură "Ion Popazu", în care activaseră pînă atunci elevii
1 5 "Gazeta Transilvaniei", XLIII, nr. 12, 1 0'( 1 2 februarie), 1 880, p. 3.
1 6 Serată literară şi muzicală. Teatru, în : "Gazeta Transilvaniei", LI, nr. 3, 6 ia
nuarie , 18-88, p. 3.
17 Producţiunea braşovechenilor, în : "Gazeta Transilvaniei", LXII, nr. HY7, 5(17
sept.). 1 899, p. 4.
1s A.S.C., 1898, p. 94-95.
19 Regulamentul Societăţii de lectură a elevilor şcolii comerciale superioare
greco-or. române din Braşov înfiinţată în sept. 1897, Braşov, 1 897, p. 96.
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şcoli i comerciale, programul de lucru era acelaşi cu al societăţii elevilor
de la gimnaziu. Peste cîţiva ani aceste societăţi vor fuziona, începînd să
ţină din nou şedinţe în comun.
Pe primul loc al prezentărilor se afla cultura românească, promovîn
du-se atît creaţia de peste Carpaţi cît şi cea braşoveană, aria numelor şi
temelor lărgindu-se cu fiecare an.
In anul şcolar 1 898/99 societatea elevilor şcolii comerciale era condusă
de prof. A. Bârseanu iar şedinţele publice se ţineau împreună cu Socie
tatea "1. Popazu". La acestea se recită printre altele şi poezia La icoană
-de Al. Vlahuţă, se prezintă dramatizarea Moartea lui Moţoc 20, iar în anul
1 899 se j oacă piesa autorului braşovean Teohar Alexi intitulată Vistavoiul
Marcu 2 1 .
În afara propagării operelor scriitorilor români şi implicit prin aceasta
4 idealurilor de libertate naţională, membrii Societăţii de lectură "Ion
Popazu" \"Or scoate şi o revistă. Intre anii 1 880--1 888 viitorul profesor
al gimnaziului, Pompiliu Dan, pe atunci elev, este redactor al foii siuden
ţeşi intitulată "Expresul" în care scrie articole politice, reportaje, în scopul
�ducaţiei naţionale a tineretului şcolar 22.
Programul prezentat în cadrul acestor societăţi s-a caracterizat pri ntr-o
mare di versitate de teme prin care se urmăreau atît evenimentele literare,
sociale şi politice din Transilvania, cît şi cele de peste Carpaţi.
In 1 8 79. cind războiul pentru i ndependenţă abia se sfîrşise, in cadrul
unei şedinţe publice elevii Societăţii de lectură "Ion Popazu" prezintă
recitarea poeziei Peneş Curcanul de V. Alecsandri şi dizertaţia Iubirea de
patrie. Ca o expresie cit mai clară a sentimentelor care-i animau, corul
elevilor a dat glas cîntecului lui A. Mureşianu, Deşteaptă-te române, toc
mai în zilele în care România îşi sărbătorea
dobîndirea independenţei
naţionale 23.
Cu prilejul răscoalei ţăranilor din 1 907, la şedinţa festivă din aprilie,
-s-au recitat poeziile lui O. Goga
Clăcaşii şi Cîntece şi a fost prezentată
lucrarea Drama poporului român; toate acestea sînt titluri semnificative
pentru momentele de grea cumpănă prin care trecea ţărănimea răsculată
11i întreaga ţară 24.
Sfera de cuprindere a problemelor prezentate in cadrul societăţilor
şcolare de lectură a fost însă mai întinsă, urmărind să familiarizeze elevii,
�i prin ei un public mai larg, nu numai cu producţiunile literare ci şi cu
diferite aspecte de istorie, drept, economie, sociologie, ştiinţă, tehnică.
lncă din 1 870 la o şedinţă a societăţii de la gimnaziu, elevul G. Baiu
lescu. viitor medic, prezintă o controversă pe tema Depinde omul de soarta
sa sau omul îşi face soarta ? , susţinînd ideea că omul este cel care supune
--

2o A .S.C., 1899, p. 56-- !78.
2 1 Producţiunea tinerimei din Şchei, in : "Gazeta Transilvaniei" , LXII, nr. 252,

1 4(28 noiembrie), 1899, p . 6.
22 Mircea Băltesru, Figuri de elevi şi profesori ai liceului care au contribuit la
U nire a 'Transilvaniei cu România , in : Anuarul liceului nr. 1 din Braşov pe al 1 1 8-lea
-an şcolar, 1 96 7 - 1 968, Braşov, 1969. p. 1 1 4 .
23 Societatea de lectură a elevilor de la gimnaziu, in: "Gazeta Transilvaniei",
XLII, nr. 427, 7 mai (18 iunie), 1 87·9, p . 4.
24 A.G.R., 1908, p. 107-109.
25 Andrei Bârseanu, op. cit., p . 336.
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natura, scoţînd în evidenţă faptul că prin credinţă in soartă, in fatalitate
se împiedică progresul 26 .
Temele prezentate denotă o tendinţă dialectică, un studiu atent al
evenimentelor istorice şi sociale ale vremii, caracterul multilateral şi pro
gresist al spiritului societăţii literare a elevilor bralloveni.
Preocupările literare iniţiale se extind şi asupra observării altor laturi
ale vieţii printre care dezvoltarea economică a românilor de dincoace şi
de dincolo de Carpaţi a ·ocupat unul din locurile principale.
In anul şcolar 1 8 96-1 897 la Societatea de lectură , .Ion Popazu" se
prezenta lucrarea Braşovul din punct de vedere comercial şi industrial26,
iar in 1 897/98 la şedinţa publică comună a elevilor de la gimnaziu şi a
celor de la Şcoala comercială superioară se audia materialul Din viaţa eco

nomică a poporului nostru'Zl.
Interesul in studierea acestor probleme se extinde asupra unor variate
aspecte ale dezvoltării economice. De pildă, în şedinţele festive din
'
1 900-1901 se prezintă tema Cîteva din cauzele care au împiedicat dez
voltarea comerţului şi industriei la poporul român28, articol apărut �i în
,,Gazeta Transilvaniei" din acelaşi an29, iar în 1 902-1903 lucrarea Liber

tatea individuală în viaţa economică, socială a popoarelor30.

Societăţile şcolare de lectură din Braşov desfăşurau o bogată activi
tate de culturalizare care se extindea asupra unei pături largi a orăşe
nilor dar şi a sătenilor datorită faptului că elevii plecau in vacanţă î n
diferite colţuri ale Transilvan-iei , unde î ş i susţineau şedinţele c u un nu
meros public răspîndind, de asemenea, cele învăţate şi auzite .
In afara aspectelor prezentate, prin societăţile literare s-a pus un
mare accent şi pe promovarea muzicii româneşti, culte şi populare.
In fiecare şedinţă festivă se audiau compoziţii originale ale muzicie
nilor bralloveni. prelucrări de folclor sau muzică clasică. Corurile şi instru
mentiştii elevi, conduşi de către un profesor, contribuiau nu numai la agre
mentarea atmosferei, dar şi la cunoaşterea creaţiei muzicale autohtone şi
universale.
La 23 februarie 1 8 9 7 în adunarea publică a Societăţii de lectură ,.Ion
Popazu" elevii au interpretat cîntecele populare : Hora, Foaie verde. Fosta-i
lele, Cucule. Cu o lună mai tîrziu, în 7/9 martie 1 897 la şedinţa festivă a
celor două societăţi au fost executate : Marş festiv de Iacob Mureşianu,
Dorul înstrăinatului de Flechtenmacher, Zîna munţilor, Vals de Ivanovici3 1.
Dintre personalităţile braşovene, Gh. Dima a fost prezent în cadrul
societăţii ca dirij·or şi compozitor, fiind audiate din creaţia lui di ferite
piese : prelucrări de folclor sau muzică cultă, ca de pildă, în 1 90 1 /1 902
l ucrările Hai la horă şi Zorile .
In anii şcolari 1 907/1938, 1908/1909 Societatea d e lectură ,.I. Popazu"
are ca preşedinte pe dr. Alexandru Bogdan32, iar profesorul Gh. Dima diri
jează corul format din elevii şcolii medii şi comerci�le care-i prezintă
26 A.G.R., Hl97.
27 A.G.R., 1898, p. 11 5- 1 20.
2& A.Ş.C., 1001, p. 99--1 01.
29 "Gazeta Transilvaniei", LXIV,
3o A.G.R., 1903. p. 52--54.
31 A.G.R., 1898, p. 95.
32 A.G.R., 1907, p. 57-00.

n.r.

34, 15(28 aprilie), 1901, p. 5-6.
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Şi melodiile altor compozitori români sint frecvent audiate in cadrul
şedinţelor publice, de pildă : in 1900/1 . Ivanovici cu Inimă română, N. Po
povici cu Cîntec de seară, in 1 902/3, Flechtenmacher - Dima cu Vivan
diera, D. G. Kiriac cu trei cîntece de stea34, in 1 903 cîntece din lucrările lui
C. Porumbescu - Imnul Unirii, Balada, uvertură la opereta Crai Nou, Ion
Vidu cu Auzi valea, Vino lele, Moţul la drum, in 1909/1035.
I n cadrul societăţii literare nu numai compoziţiile � i-au găsit locul ci
au fost susţinute chiar şi disertaţii pe teme muzicale ca de pildă in
1 898/1 899, prelucrarea Muzica românească36 .
Dacă pînă in jurul anului 1 906 în cadrul societăţii literare a elevilor
se prezentau multe recitări, lecturări de presă, audiţii muzicale din autori
de peste Carpaţi şi Braşov, după acest an se observă o orientare î nspre
expunerea unor materiale de sinteză pe diferite teme, inspre lucrări de
creaţie literară originală a elevilor.
I n acest sens, însăşi organizarea internă diferă, astfel încît pînă în
anul şcolar 1906/7 in Societatea de lectură a elevilor de la Şcoala comer
cială exista o , .comisiune literară", prevăzută prin regulament, care avea
. . Chemarea să îngrijească de partea literară artistică a societăţii. Ea pre
găteşte materialul destinat a fi citit şi discutat in şedinţele societăţii de
tot felul . . . Ea formează forul de apelaţiune in materie literară artistică"37.
Mai tîrziu, în 1908/9 în cadrul Societăţii de lectură a elevilor de l a
gimnaziu funcţionează o comisie bibliografică avînd scopul de a se docu
menta şi selecţiona materialele de sinteză elaborate38.
La şedinţele publice se citesc acum o serie de lucrări mai ample, de
sinteză, axate fie pe studierea operei unui scriitor, fie pe cea a tratării
unei teme. unui motiv care se găse!Şte în creaţia mai multor artişti. Ca
exemplificare cităm materialele : Din lumea comediilor lui V. Alecsandri
şi l. L. Caragiale, Eminescu în poeziile sale postume (in 1 902/3 de Horia
Petrescu), Anton Pann în 1 903/4. Elemente poporale în epoca lui Alexandri
(sic ! ) , Victor Vlad de la marina (sic ! ) , Despre novelele lui Agirbiceanu,
Mama în literatura noastră -- 1 908/9, Teatrul ca factor cultural (Octav Puş
cariu), prezentarea volumului lui M. Sadoveanu Bordeenii, in 1 9 1 2/1 339.
In anul şcolar 1 9 1 1 / 1 2 este citită disertaţia "Ţăranul român in nuvela
română din ultimul deceniu", iar în continuare se recită poezia lui G. Coş
buc Nunta Zamfirei. Apoi la aceeaşi ediţie festivă publicul audiază o lu
crare despre revoluţia de la 1 848, cu privire la figura revoluţionarului
Eftimie Murgu40.
Continuă Iecturarea din opera scriitorilor : G. Coşbuc, Moartea lui Ful 
ger -- 190 1/2, V . Alecsandri Murad Paşa - 1 903/4, din poeziile lui Panait
A.G.R., 1900, p. 1 1 2-114.
A.G.R., 1 003, p. 52-54.
35 A.S.C., 190'9/1910, p. 40-412.
36 A.S.C., 11898/1899. p. 56--58.
37 Regulamentul Societăţii de lectură a elevilor şcolii comerciale, p. 101 .
.
38 A.G.R., 1 908/1909, p. 1 1 2--114.
39 A.G.R., 1912/1913, p. 107-109.
40 A.G.R., 1912, p. 1 1 8-120.

33
34
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Cerna. iar elevul Lucian Blaga din clasa a V-a reci tă şi el poezia sa, inti
tulată Naufragiaţilor - 1 9 1 0/1 14 1 .
In acelaşi an, 1 9 1 J/ l l din comisia literară a societăţii făceau parte şi
elevii Valeriu Bologa din clasa a VIII-a şi Ioan Clopoţel din clasa a VII-a,
care prezentau : primul - Ce ar trebui să ştim, o lucrare de igienă (este
vorba de viitorul medic), iar al doilea - O mică colecţiune de poezii popu
lare şi O icoană a vieţii ţăranului român42.
Iată deci cum multe din materialele lucrate în cadrul societăţii de
lectură de către elevi scot în evidenţă, încă de pe atunci, pasiunea, intere
sele lor pentru anumite domenii de studiu ale vieţii, prefigurindu-le une
ori viitoarea meserie, viitoarele preocupări stabile.
Li teratura populară a ocupat întotdeauna un loc deosebit in preocu
pările societăţii de l eotură prin susţinerea unor sinteze, realizarea investi
gaţiilor asupra obiCeiurilor, tradiţiilor, chipurilor frecvente din creaţia
folclorică.
Aceste preocupări sînt prezente in multe dintre şedinţele societăţii de
lectură, amintind doar citeva : Frumuseţea basmului în 1 8 99/90, Nomen
clatura eroilor în basmele noastre populare, Tr. Scorobeţ, in 1 90 1/2, Spi
ritul sati7"ic-sarcastic şi ironic-humoristic la poporul român în 1 903/4,
Cauzel e şi evenimentele care au contribuit la formarea baladelor şi doine
lor haiduceşti, Eroii baladelor populare şi superstiţiile poporului român,
Poeţii poporali şi însemnătatea poeziei poporale in 1903/4, Elemente mito
logice în poveştile româneşti, Valoarea poeziilor poporale nescrise i n
1 904/5. Nunta l a noi, Credinţ� poporale, Haiducii ş i dezvoltarea baladelor
poporului român, Feciorul rom ân şi cîntecul poporal in 1907/ 843.
Interesul pentru foldor merge chiar mai departe, făcîndu-se încercări
de a se culege material şi in acest sens sint prezentate : Patru balade din
colecţiunea folclorică, Obiceiuri de la sat, Prin Munţii Apuseni - descrieri
şi obiceiuri, in 1 906/1907, Un descîntec adunat de pe teren in 1 907/908.
Preocupările de lingvistică sint şi ele prezente, evidenţiindu-se prin
tr-un studiu care ridica o problemă deosebit de importantă, actuală şi acută
pentru românii transilvăneni. Este vorba de lucrarea intitulată ,,La lea
gănul limbii noastre", care, prin tema tratată, venea şi ea în sprijinul ideii
naţionale.
Odată cu primii ani ai sec. XX în cadrul Societăţii de lectură s-a pus
un accent tot mai mare pe creaţia proprie, originală a elevilor. Se citesc :
poezii . proză, încercări de teatru. Amintim doar cîteva dintre aceste lucrări
prezentate în şeBinţa festivă din 1 907-1 908 : sonetele Mănăstirea de la
Sîmbăta. Ceres, ale elevului Ioan Sand.u, nuvela Suflet slab a elevului Va
sile Tampa, schiţa Pe lună şi incercarea dramatică Viaţa e un vis ale ele
vului Valeriu Roşea.
Descrierile de călătorie. gen literar care ia o tot mai mare amploare,
sint şi ele prezente : De la Theba la mare, în 1 907, Spre Hordău in 1 908,
sau descrierile prezentate de elevul Aurel Mureşianu in 1 906/907 : Despre
farmecele Italiei, Coloseu, De la Ro11Ul la Neapole, Insula Capri, precum
�i traduceri ale acestuia din Carducci44.
41 A.G.R., 191 0/191 1 , p. 132-134:.
42 Ibidem, p. 1�3.
4l A.G.R. , 1 907/1908. p. 107-109.
44 A.G.R., 1907/1908, p. l(Y7-109 şi 1906/1007, p. 146-148.
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Lărgindu-şi tot mai mult sfera de preocupări, Societatea de lectură a
gimnaziş.tilor şi-a îmbogăţit treptat şi biblioteca proprie, fie pe bază de
donaţii, fie chiar prin abonamente.
în 1907/8 de pildă, biblioteca a fost frecventată de 1 4 1 elevi care au
consultat 586 volume45. Se începuse deja oglindirea fondului existent în
cataloage speciale pentru a• uşura organizarea şi depistarea lucrărilor cău
tate. As tfel în 1 899/90 a existat un catalog tipărit al volumelor existente,
în 515 exemplare, dintre care l l ::l au fost distribuite membrilor societăţii46.
Se primeau reviste felurite, dintre care amintim : "Familia", "Convor
biri literare", "Luceafărul", "Sămănătorul", "Floarea darurilor". Incepind
cu 1 9 0 7 ,- or intra regulat în bibliotecă "Analele Academiei Române", ac
ţiune care va continua cu periodicitate de acum înainte47.
In anul următor biblioteca se îmbogăţeşte cu noi volume din opera
lui Eminescu, Gîrleanu ş.a., provenite din donaţiile elevilor, ceea ce dove
deşte că ti nerimea şcolară cumpăra pentru propriile interese şi gusturi
car�e :·omânească de mare valoare literară.
în dezvoltarea acestui gust, la menţinerea trează a interesului au
contribuit în mod substanţial societăţile de lectură care au promovat atît
in rîndul elevilor cît şi în rîndul unui public larg, prin şedinţele festive,
-dragostea pentru cultură naţională.
Societăţile ardelene în general, iar cele şcolare în special, pentru că
se ad resau şi formau generaţia tînără, au avut ca scop ridicarea neamu
lui şi au contribuit cu cunoştinţele evidenţiate la pregătirea actului înfăp
tuit la 1 decembrie 1 9 1 8 .
După unirea Transilvaniei c u România, î n primul a n şcolar, 1918/1919,
preşedinte al Societăţii de lectură "Ion Popazu" devine profesorul progre
sist I lie Cristea.
Dezvoltarea economică a ţării continuă să reţină atenţia şi menţionăm
a1c1 lucrarea Ceva din caracteristica marii industrii moderne audiată în
acelaşi an, 1 9 1 8 .
Progresul tehnic, noile descoperiri ş i aplicaţii sînt prezentate in cadrul
-şedir ţelor festive publicului braşovean. Aşa se întîmplă cu lucrarea Aero
clirwm ico expusă în anul 1 9 10/1 148, deci în acelaşi timp cu zborurile lui
Aurel VlR icu. sau materialul lui Traian Murgu intitulat Maşinile de zbu
rat in 1 9 1 9/2049_
l\Iaterialul despre aerodinamică vine, în acest sens, ca o explicare şi
completare ştiinţifică a problemelor într-un moment in care acestea erau
de o deosebită actualitate, cu atît mai mult cu cît Jn 1 909 Aurel Vlaicu
făcuse o reuşită demonstraţie chiar în curtea liceului românesc din Bra'?ov,
iar apoi în septembrie 1 9 1 1 zburase la Braşovso.
Marii scriitori români sint în continuare prezenţi în toate adunările
Societăţii de lectură. In anul 1 9 1 9 Societatea "Ioan Popazu" inaugurează
o serie de şedinţe publice pentru aniversarea unor personalităţi ca : M. Ko
găln iceanu, B. Delavrancea. O parte dintre festivităţile cu prilejul sărbă45 A.G.R., 1 907/190ifl.

46 A.G.R. pe anul jubiliar 1399/ WOO, p. 1G3-165.
47 A.G.R., 1 908.
48 A.G.R., 1920, p. 38-39.
49

s1

Aurel Vlaicu (1882-1913), Bucureşti, Edit. Academiei R.S.R., 195>5. p. 6-7.
A.G.R., 1919, p. 7 0-- 7 1 .

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

SILVIA POPA

444

toririi acestora s-au ţinut şi în cadrul "Universităţii populare" braşovene
din anii respectivi51.
După Unire, sistemul de învăţămînt braşovean se dezvoltă. In urma
î nfiinţării Liceului real "Dr. 1. Meşotă", în 1 920/21 se pun bazele Societăţii
de lectură a elevilor, intitulată Vasile Alexandri (sic), condusă de profe
sorul Victor Rath52.
De la început Societatea de lectură a elevilor de la Liceul real a des
făşurat o activitate vie prin susţinerea unor disertaţii, dări de seamă. de
clamaţiuni, cîntări. In primul an s-au ţinut 1 2 şedinţe, dar societatea n-a
dispus nici de fonduri nici de bibliotecă proprie. Peste un an numărul
membrilor se ridică la 6 0. A luat fiinţă apoi în cadrul ei o secţie .,este
tică" care se ocupa de împodobirea claselor cu obiecte de artă. tablouri.
Incep să se cumpere cărţi, reviste pentru o bibliotecă proprie, care în
1 922/23 număra 1 0 3 volume, în 1 923/ 24 - 202 volume, iar în 1924/25 -325 volume53.
Nu ne vom opri mai pe larg la această societate deoarece ea depă
şeşte perioada de care ne-am propus să ne ocupăm.
Societăţile de lectură din şcolile braşovene au avut la vremea lor. şi
mai ales la început, o importantă influenţă atît la formarea gustului estetic
al intelectualităţii, negustorilor şi meseriaşilor români, cît şi Ia răspîn
direa literaturii şi culturii în rîndul unui public larg.
Şedinţele festive organizate periodic cu un program atît de variat,
bibliotecile proprii, cărţile duse Ia sate o dată cu elevii în vacanţă, au
contribuit Ia dezvoltarea şi evidenţierea idealului social şi naţional, oglin
dit în creaţiile alese cu atîta grijă de către cei care le prezentau, avînd
un mare ecou în masa ascultătorilor.
Caracterul de propagator al acestor forme este relevat chiar de unul
din preşedinţii Societăţii de lectură "Ion Popazu", profesorul Nicolae Su
lică, care ţine în 1902 discursul intitulat Rolul societăţilor de lectură ca
factori sociali-educativi-culturali54.
Acest gen de şedinţe festive care se transformau de fapt în serbări
publice au fost organizate şi în cadrul şcolii iniţiate de Reuniunea Femei
lor Române, chiar dacă aici n-a existat o societate de lectură propriu-zisă55.
Elevele se produceau în cadrul serbărilor şcolare, urmind apoi. pentru
restul de public, programul prezentat de elevii liceului şi şcolii superioare
COlllerdale care erau întruniţi în şedinţele de lectură56.
Literatura naţi·onală are şi aici întîietate. In 1 886 elevele internatului
j ucau piesa Cine!-Cinel de V. Alecsandri iar în anii viitori piese traduse,
localizate sau chiar compuse de profesoarele şi sprijinitoarele şcolii prin
tre care : Maria Baiulescu, Maria Popc>cu-Bogdan ş.a.57.
51

A.G.R., 1920.
Anuarul II al Liceului real de stat .,Dr. Ioan Meşotă" din Braşor, 1 920/1921;
publicat de Gh. Chelariu, director, Braşov, 1 921.
53 Anuarele Liceului "Dr. I. Meşotă" pe anii 1922 şi 1 924.
54 A.G.R., 1903.
55 Darea de seamă. Jubileul de 50 de anf al şcolii 1886-1936. Reuniunea femei
lor române, Braşov.
56 Maria Popescu-Bogdan, Istoricul şcolii Reuniunii Femeilor Române din Bra
şov , azi Liceul industrial "Maria M. Baiulescu", in : "Ţara Birsei", IX, nr. 6, noiem
b rie-decembrie 1937, p. 5J8....-54 5 .
57 .,Gazeta Transilvaniei", XLIX, nr. 276, 10(22 decembrie) 1�86, p. 2.
52
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Profesorii de la lkeu, care au predat la această şcoală (Şt. O. Iosif,
Iosif Vasile Oroianu, Ioan Meşotă ş.a.) au contribuit şi ei la alegerea mate
rialelor, la desfăşurarea serbărilor.
In organizarea acestor manifestări se colabora indeaproape cu Astra,
i niţii ndu-se serbări, expoziţii, in care se expuneau şi lucrări de mînă cu
motive naţionale.
Trecînd în revistă pe scurt activitatea din cadrul societăţilor de lec
tură şcolare braşovene s-a putut observa contribuţia acestora la lărgirea
orizontului cultural al unui public destul de larg, pe lîngă elevi, precum şi
via preocupare pentru problemele naţiunii române.
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QUELQUES ASPECTS DE L'ACTIVITE DES SOCIETES SCOLAIRES
ROUMAINES DE LECTURES DE BRAŞOV AU XIXe SIECLE
ET AU DEBUT DU xxe
RESUME

Le developement de l'enseignement dans les lycees a Braşov a pose,
vers 1 850, le probleme de l'enrichissement des connaissances re<;ues pen
dant les classes, de l'enrichissement de la culture generale des eleves.
Les societes de lectures des eleves de Braşov ont pris naissance dans
le but de diffuser la culture nationale par la promotion de la litterat ure,
de la musique roumaine, d'un tresar national roumain, extremement
riche - le folklore.
Les seances des societes se transformaient en des fetes publiques ainsi
que la diffusion de l'art roumaine touchait non seulement les eleve'i mais
aussi un public nombreux de Braşov et d'autres villes transylvaines.
La premiere societe a ete "Compania literară" en 1862 dirigee par
Iacob Mureşianu, redacteure en chef de "Gazeta Transylvaniei" et direc
teur du gymnase romano-catholique.
Pendant l'annee scolaire 1868/69 se constitue la societe de lecture
"Ioan Popazu" d Et, eleves du gymnase rotunain et l'annee suivante, les
eleves de l'ecole cpmerciale nouvelement fondee, , s'organisent eux-aussi
dans une societe ae lecture.
Les deux societes ont fini par fusioner, l'activite se deroulant sous la
forme des seances periodiques et des assemblees festives.
Le programme realise entierement par les eleves, sous la direction
des professeurs a eu un caractere complexe, comprenant de nombreux
aspects de la vie socio-culturelle de la Transylvanie et de la vieille Rau
manie.
La societe de lecture des eleves de Braşov a ete un foyer de culture
nationale qui a repris les valeurs de l'art roumain peu de temps apr€:-s. l eu r
parution a Bucarest, Iassy et ailleurs.
Le programme tres riche, abordais aussi des problemes â l'ordre du
j our, la guerre pour l'independance de 1 877, les soulevements paysans de
1 907, les succes aeronautiques de Vlaicu, ces societes de lecture ayant le
role de diffusion des idees progressistes â cote de celui de foyer d'une eul
ture nationale.
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Aridrei Bârseanu, profesor la liceul românesc din Braşov şi
autor al· Istoriei şcolilor centrale român e greco-ortodoxe din
Braşov.

(18�8-1922)
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Andrei Bârseanu, Istoria şcolilor centrale române greco-ortodoxe din Braşov, Despre
lnfiinţarea Societăţii de lectură a elevilor braşoveni.
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Anuarul Şcolii comerciale din Braşov pe anul 1897/1898,
despre societatea de lectură a elevilor acestei şcoli.
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Anuarul XLIV al Gimnaziului greco-ortodox român din Braşov, al şcolii reale şi
al şcollior centrale primare pe anul şcolar 1907/1908, capitolul dedicat Societăţii de
�ectură a elevilor de la gimnaziu,

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

Fl
<

: ):

1�

UN MOMENT ISTORIC: PRIMIREA ARMATEI ROMANE
LA BRAŞOV IN AUGUST 1916
HERBERT RABINOVICI

Se reunesc la această sesiune ştiinţifică braşoveană • evocări cu adînci
semnificaţii şi cu largi implicaţii pentru întreaga istorie modernă şi con
temporană a României. Este vorba de aniversările revoluţiei de la 1 848,
ale apariţiei "Gazetei de Transilvania" şi în sfîrşit a Marii Uniri de la 1918.
Oraşul care găzduieşte această sesiune este adînc ancorat în trecutul
istoric.
Referindu-ne la cele trei momente amintite mai su<>, se cuvine men
ţionat că ele au avut un rol deosebit asupra destinului Ţării Bîrsei, dar
şi asupra evoluţiei istorice a intregii ţări ; aici, ca şi in întreaga ţară au
răsunat îndemnurile paşoptiste, s-au tipărit numerele patetice ale "Gazetei
Transilvaniei", publicaţie braşoveană, transilvăneană, românească. Aici,
ca şi în intreaga ţară au răsunat puternic ecourile luptei tuturor româ
nilor din străvechile teritorii româneşti ocupate de imperiile austro-ungar,
ţarist şi otoman. De aici, ca şi din întreaga Transilvanie au plecat împuter
niciţi de drept şi de fapt pentru a vota la Alba Iulia unirea Transilvaniei
cu România. Şi toate aceste fapte sînt atestate, ele au existat ca fapte şi
despre ele avem mărturii, avem documente a căror cunoaştere şi difuzare
ne revin acum pentru cei ce vor veni.
Sensul evenimentelor celor mai de seamă din istoria României, aceste
momente de cotitură, calitativ superioare îşi au obîrşia într-un proces
continuu de luptă pentru dreptate socială, unitate şi independenţă naţio
nală, în care fiecare element în contextul manifestărilor concrete ce s-au
desfăşurat în timp, ne va permite să înţelegem la valoarea cuvenită, marile
evenimente din istoria ţării, care la 1 9 1 8 s-au ridicat la cea mai înaltă cotă.
· Am socotit util să evocăm la această sesiune modul în care a fost
primită armata română la Braşov în august 1 9 1 6 şi cum s-a reflectat
acea<>ta în coloanele "Gazetei Transilvaniei". Socotim că această eYocare
va sublinia o dată în plus caracterul unanim al năzuinţelor care s-au mani
festat în Transilvania deopotrivă de-a lungul timpului pentru unirea cu
ţara. "Gazeta Transilvaniei" sensibilă la mişcările istoriei era o tribună
de luptă, un mijloc de reflectare a dorinţei neîntinate a populaţiei româ
neşti din Transilvania pentru libertate şi unitate naţională ; acest organ
de presă a fost în acelaşi timp un mentor al înfrăţirii naţionale, al apro
pierii dintre români şi alte naţionalităţi care au trăit şi muncit pe aceste
meleaguri.
• Comunicare susţinută în cadrul Sesiunii Muzeului judeţean Braşov cu ocazia
aniversării a 140 de ani de la apariţia "Gazetei Transilvaniei" şi 130 de ani de la
Revoluţia română de la 1 848, 14 aprilie 1978.
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Primul război mondial, expresie a manifestării contradicţiilor impe
rialiste, a grăbit şi a adincit criza internă a marilor monarhii multinatio
nale. Acest război - deşi provocat de setea de cucerire a marilor puteri
din cele două tabere adverse - a favorizat amplu! şi complexul proces
al mişcării naţionale burgheza-democratice finalizate prin constituirea de
state naţionale independente. Impetuoasa manifestare a luptei naţionale
era expresia convingerii naţiunilor oprimate că progresul nu mai era
posibil decît in cadrul statului propriu, suveran. Harta Europei in ajunul
primului război mondial ilustra un statut politic şi teritorial anacronic,
ilogic, statut care ignora legitimele drepturi ale naţiunilor.
Declaraţia de război adresată de România Austro-Ungariei în augu.;t
1 9 1 6, într-un moment în care sorţii războiului nu erau hotărîţi, urmată
de angajarea sa militară cu toate forţele in scopul eliberării Transilvaniei,
Bucovinei şi Banatului, a constituit o acţiune cu caracter naţional ce s-a
înscris în lupta generală, multiseculară a românilor pentru libertate şi
unitate naţională.
Toyarăşul Nicolae Ceauşescu sublinia că : "participarea ţării noastre
la război împotriva Puterilor Centrale, a coincis cu dorinţa arzătoare a
maselor largi populare de a realiza unirea cu Transilvania, făurirea sta�u
lui român unitar" 1 . Intrarea României în război a avut aşadar scopul de
a elibera teritoriile române aflate sub dominaţia monarhiei austro-ungare
şi unirea lor cu ţara.
România de atunci, poporul român, ar fi dorit sincer făurirea statului
său unitar nu prin război, dar aceasta nu depindea de el. " In condiţiile
unei ţări ca România, cu teritorii cotropite de marile puteri vecine, singura
posibilitate de a realiza idealul naţional in acele condiţii istorice era folo
sirea conjuncturii internaţionale de atunci . . . Oricum indiferent de calea
aleasă sau impusă de împrejurări pentru făurirea statului naţional unitar,
scopul urmărit de poporul român revenea progresului şi democraţiei,
răspundea năzuinţelor lui de veacuri" 2.
Efortul României în războiul său j ust, contribuţia adusă la infringerea
Puterilor Centrale şi căderea monarhiei bicefale au impus marilor puteri
ale Antantei, mai tirziu la Conferinţa de pace de la Paris recunoaşterea
legitimităţii voinţei unanime a naţiunii române, materializată in constitui
rea patriei unice. Implicarea Austro-Ungariei in primul război, a antrenat
de la bun inceput din iulie 1 9 1 4 şi Transilvania, fapt care a pus în faţa
românilor transilvăneni problema acuităţii luptei de eliberare naţională
şi a dus la o reală recrudescenţă a manifestărilor directe ale acestora in
lupta lor ce avea să culmineze prin unirea din 1 9 1 8 . Românii ardeleni,
dintre care mulţi braşoveni căzuţi prizonieri in Rusia au militat încă din
1 9 1 5 pentru înrolarea lor in armata română, pentru participarea lor la
lupte in rindurile acesteia, impotriva Puterilor Centrale (fapt ce se va
realiza ulterior).
Intrarea României in războiul pentru eliberarea Trnasilvaniei era
cerută cu insistenţă, in vara anului 1 9 1 6 de masele largi populare de pe
ambele versante ale Carpaţilor. Federaţia Unionistă, Liga Culturală, au
1 NICOLAE CEAUŞESCU, România pe drumul desăvîrşirii construcţiei. socia
liste, vol. 3. Bucureşti, 1969, p. 713.
2 ION POPESCU-PUŢURI, Pentru o cauză dreaptă. Intrarea României in războz
în august 1916, in "Anale de istorie", nr. 6, 1977, p. 22-23.
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desfăşurat o largă campanie în acest sens, presa făcea de asemenea pre
siuni pentru a determina guvernul de a intra în război de partea Antantei.
La 19 iunie 1 9 1 6 ministrul Austro-Ungarei la Bucureşti, Czernin, informa
despre puternica amploare a mişcării naţionale româneşti arătînd că :
"zdrobirea monarhiei ia în mentalitatea română forme tot mai concrete".
Presiunile Antantei deveneau tot mai puternice. In aceste împrejurări s-a
semnat la Bucureşti 4 : 1 7 august 1 9 1 6, Tratatul de alianţă între România,
Rusia, Anglia, Franţa şi Italia precum şi convenţia militară. Prin acest
tratat Antanta se angaja să "garanteze integritatea teritorială a regatului
României pe toa'i ă întinderea frontierelor sale" şi să recunoască României
dreptul de a alipi Bucovina, Transilvania şi Banatul.
La 15 august 1 9 1 6 România a declarat război Austro-Ungariei. In
lucrarea sa, Manevra strategică, generalul Alexandru Anastasiu, profesor
la Academia militară, scria : "am început ofensiva noastră în Ardeal chiar
în acea zi, prin împingerea cu entuziasmul general în toată ţara, a trupe
lor de acoperire a mobilizării, peste Carpaţi" 3. Autorul susmenţionat mai
relatează că principesa germană Blucher scria într-un ziar londonez în
anul 1 920, că : "atunci cînd Kaizerul a primit la Viena vestea despre
declaraţia de război a României a devenit alb la faţă ca hîrtia şi tremu
rînd, a spus : «de acum totul e pierdut şi aş face bine să abdic"".
In zilele fierbinţi ale lui august 1 9 1 6 , cind trupele române pătrun
deau în Transilvania, prin cele 1 8 puncte, "Gazeta Transilvaniei" insera
în coloanele ei, unele din cele mai patetice, mai puternic patriotice arti
cole pe care le-a publicat. Semnificativ este numărul festiv al ziarului din
24 august/6 septembrie, apărut în chenar tricolor, care relatează pe larg
acest moment mult aşteptat : "Marţi dimineaţă se lăţise cu iuţeala fulge
rului ştirea că armatele române respingînd cu un elan nemaipomenit
armata austro-ungară din munţi, trecătoare şi valea Timişului, se apropie
de Braşov. Grupuri de femei şi bărbaţi se strînseră în piaţă comentînd
în fel şi chip zvonurile .
. . . In cursul după-amiezei primarul oraşului d. Fabricius a avut o
consultare cu cîţiva consilieri comunali. In urma acestei consultări s-a
prezentat o delegaţie la dl. medic Baiulescu, rugindu-l să binevoiască
să întîmpine împreună cu ei pe comandantul trupelor române la intrarea
în oraş. D. dr. Baiulescu, conformîndu-se dorinţei exprimate s-a prezentat
pe jos către ora 3 jumătate (d.m.) însoţit de locţiitorul primarului şi de un
grup de mai mulţi consilieri români, saşi şi maghiari la capătul oraşului
Braşov (răspîntia drumurilor spre Hărman şi Dîrste) aşteptînd sosirea
armatei române. După cîteva minute de aşteptare a sosit comandantul
trupelor române - dl. colonel Darvari în fruntea unui grup de ofiţeri şi
soldaţi români. După o scurtă vorbire rostită de dl. Fabricius, a luat cu
vîntul dl. dr. G. Baiulescu spunînd cam următoarele : «In numele popa
raţiunii române a vechiului şi prea frumosului oraş Braşov vă zic : Bine
aţi venit ! Totodată sînt autorizat să vă binecuvintez cu toată căldura în
numele poporaţiunii săseşti şi maghiare care locuieşte cu noi împreună
în acest oraş. Prin graiul meu vă asigurăm cu toţii fără deosebire de naţio
nalitate şi confesie, că vom da dovezi de cea mai perfectă loialitate şi vom
fi cît se poate de prevenitori faţă de brava armată română. Vă rugăm din
3 ALEXANDRU ANASTASIU , Manevra strategică, Bucureşti, 1937, p. 190.
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partea noastră domnule colonel să binevoiţi a lua poporaţiunea acestui
oraş sub scutul şi ocrotirea dvs . A răspuns în cuvinte lapidare dl. colonel
Dm·val'i declarînd că oraşul Braşov este cucerit pe vecie de trupele româ
neşti şi a dat asigurări delegaţiei că armata română va respecta viaţa şi
avutul cetăţenilor patriei. Terminîndu-se cu acest act solemn, primele
trupe româneşti aparţinînd regimentului VI Mihai Viteazul şi-au făcut
intrarea triumfală în oraşul Braşov fiind primite cu flori şi cu aclamaţii
insufleţite de către populaţia oraşului fără deosebire de naţionalitate" 4•
Desigur, toate acestea reflectă puternicele simţăminte ale populaţiei
Braşovului la sosirea trupelor române, emoţia, bucuria de nedescris resim
ţită cu acest prilej şi exprimată în "Gazeta Transilvaniei".
Bine aţi venit s, un titlu lapidar, dar cuprinsul aricolului este de-a
dreptul emoţionant. ·"Bine aţi venit. Cu aceste cuvinte scurte dar de un
adînc înţeles a salutat marţea trecută primul român al oraşului Braşov
pe mîndrul colonel român şi pe vitejii săi ofiţeri şi soldaţi care, într-un
elan de nedescris care va rămîne pentru toate timpurile un miracol au trecut în zbor stîncile şi văile Carpaţilor, au înfrînt rezistenţa armatei
austro-ungare şi au cucerit Braşovul. Bine aţi venit, strigăm noi cei de-un
sînt şi de-o lege . . . leilor Carpaţilor, care în cîteva ceasuri au răzbit pe
o întindere de 400 km, Munţii Carpaţi, crezuţi de neînvins. Bine aţi venit.
Iar dacă nu v-am putut primi aşa cum am fi dorit şi dacă multora din
noi, care v-am văzut intrînd triumfal in Ţara Birsei ne-a secat glasul şi
am stat uluiţi şi înmărmuriţi, iertaţi-ne. Prea mare e minunea, care se
desfăşoară de cîteva zile în faţa ochilor noştri sufleteşti, prea grandioasă
şi neinchipuită schimbarea a căror martori istorici ne-a fost dat să fim şi
p rea crîncene au fost suferinţele pe care le-am îndurat pînă in clipele
Invierii . . . Stăm şi azi încă uluiţi, nu găsim cuvinte să dăm glas bucuriei
înăbuşite de suferinţele seculare, ne ştergem din nou ochii plinşi împăien
jăiţi, întrebindu-ne : se poate ? S-a putut " .
Intr-un alt articol, intitulat "Visul", "Gazeta Transilvaniei" arată :
"Carpaţii care se ridicau ca un zid blestemat între fii i acestui neam, peste
noapte s-a prefăcut în «Şira vertebrală» a luptei pentru unitate naţională".
Este interesant de subliniat finalul articolului : "e rîndul celor vii acum,
ca dîndu-şi mîna pe temelia cimentată cu sînge de aceşti eroi să înfăptu
iască in întregime în toată splendoarea idealul naţional : visul României
mari ! '".
Ni se par concludente aceste cîteva extrase din "Gazeta Transilvanieia
care confirmă totala adeziune la cauza generală a poporului român, repre
zentind intruchiparea celor mai inalte năzuinţe de libertate şi unitate care
au străbătut ca un fir roşu întreaga istorie a României.
.. .

4 .,Gazeta Transi l vanil:'i", nr. 175, 24 august/6 septembrie, 1916.

5

Ibidem.
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EIN HISTORISCHES EREIGNIS: DER ·EMPFANG
DER RUMĂNISCHEN ARMEE IN KRONSTADT IM AUGUST 1916
(ZUSAMMENFASSUNG)

Im August 1 9 1 6 trat Rumanien an Seite der Entente gegen die Mittel
măchte in den Ersten Weltkrieg ein und das rumănische Heer i.iberschritt
die Karpaten, um Siebenbi.irgen von der i::isterreichisch-ungarischen Herr
schaft zu befreien . Am 24. August betraten rumănische Einheiten Kron
stadt und wurden hier von der rumănischen Bevi::i lkerung freudig begri.iBt.
Festausgabe mit der rumănischen Trikolore. Auf diese Ausgabe geht der
Festausgabe mit der rumănischen Trikolore. Auf diese Ausgabe geht der
Verfasser năher ein.
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Alături de alte numeroase mărturii de valoare ale trecutului, în
colecţiile Muzeului j udeţean Braşov se află şi un însemnat număr de
sigilii, deosebit de importante ca material documentar în studierea vieţii
economice şi sociale a oraşului in secolele XVIII-XIX.
Intreaga subcolecţie de tipare sigilare provine din vechea colecţie a
Muzeului Ţării Bîrsei, constituită prin donaţii făcute succesiv de Julius
Teutsch intre anii 1 908 şi 1 936 şi apoi de urmaşii acestuia 1 .
Aceste piese nu au făcut pînă în prezent obiectul vreunui studiu
publicat în literatura. de specialitate, fiind ca atare inedite.
Am considerat necesară publicarea lor, deoarece în lucrările de sin
teză mai recent apărute, avînd ca obiect emblematica sigilară, referirile
la sigilografia transilvăneană sînt foarte sumare.
Din subcolecţia de t ipare sigilare, ce cuprinde circa o sută de piese,
ne-am propus prezentarea într-o primă etapă 2 a unui număr de douăzeci
şi opt de sigilii aparţinînd unor bresle şi vecinătăţi braşovene, precum şi
a unor sigilii private.
·

•

•

•

Sigiliile de breaslă, folosite conform uzanţelor medievale pentru a
conferi autenticitate documentelor emise, reflectînd astfel o organizare
sistematică precum şi importantul rol economic deţinut de bresle în viaţa
oraşului, conţin fără excepţie ca element constitutiv principal, emblema,
reprezentarea ei apărînd aproape identic şi pe alte obiecte din patrimo
niul acestei organizaţii economice, cum sînt steagul şi lada.
I n general, elementele componente ale emblemelor - semn distinctiv
care confirma autoritatea, ca persoană juridică a breslei ce emitea docu
mentul - sînt reprezentări de unelte sau produse ale organizaţiei meşte
rilor din branşa respectivă.
Datorită acestui fapt ele sînt un important izvor de informaţie cu
privire la evoluţia uneltelor, a tehnicilor şi metodelor de lucru în cadrul
producţiei meşteşugăreşti medievale 3•
1 Julius Teutsch (186&-- 1936) pasionat colecţionar de antichităţi, arheolog,
custode al Muzeului Ţării Birsei ; cf. Mitteilungen des Bu.rzenlănder Săchsischen Mu.
seums, 1937.
2 Un număr de alte 20 de sigilii constituie obiectul unui alt studiu.
3 M. NISTOR, Lăzile de breaslă din colecţia Muzeului judeţean Braşov, în Cu
midava, IV, Braşov, 1970, p. 105.
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Aceste simboluri gravate pe sigilii sînt însă deseori însoţite de dife
rite elemente heraldice 4, prezente în general pe sigiliile nobiliare, cum
ar fi scuturi, coroane, animale etc. Evid�nt aceste reprezentări nu pot fi
considerate blazoane - breslele neavînd dealtfel dreptul de blazon - ci
doar ca o aluzie la situaţia aparte, privilegiată, a respectivelor organizaţii
meşteşugăreşti in viaţa economică a oraşelor s.
Semnificativ ni se pare şi faptul că pe unele sigilii prezentate, data
confecţionării lor - care desigur nu întotdeauna era şi data constituirii
breslei - este gravată pe mîner şi nu în cîmpul amprentei sigilare. Faptul
acesta ar putea denota fie o grijă deosebită pentru aspectul lor artistic
- deşi execuţia sigiliilor de breaslă este remarcabilă, în general, doar pînă
în secolul al XVIII-lea - fie, mai degrabă, că acele embleme cu aceleaşi
elemente componente erau de mult cunoscute ca atare, ceea ce înseamnă
în fond o persistenţă a unor aceleaşi tipuri de unelte, fiind astfel o dovadă
a caracterului static al nivelului tehnic în cadrul producţiei de breaslă.
Sigiliile de vecinătate, utilizate de asemenea în scopul autentificării
actelor emise, ilustrînd şi ele organizarea sistematică a acestor asociaţii,
. iurnizează informaţii asupra unor vechi denumiri de străzi şi cartiere
Şi uneori date referitoare la împărţirea administrativă a oraşului.
In general ele au reprezentat în cîmpul central stema stilizată a oraşului Braşov. Nu lipsesc însă nici reprezentările heraldice, ce apar desigur
şi datorită modei timpului, dar şi din aceeaşi dorinţă - ca şi in cazul
breslelor - de a se marca astfel importanţa acordată acestei organizaţii.
__.,_
In categoria tiparelor sigilare private se disting două grupe : sigilii
ale unor meşteri locali, din diferite branşe de activitate şi sigilii ce au
aparţinut unor negustori braşoveni. Intrucit acestea din urmă nu prezintă
particularităţi deosebite, nu vom insista asupra lor.
Sigiliile de meşter nu sînt interesante atît sub aspectul emblematicii
sigilare, întrucît şi aceste tipare au gravate în cîmpul amprentei unelte
tipice pentru acea branşă de activitate - alături de acestea apărînd şi
reprezentări heraldice sub influenţa blazoanelor nobiliare - cît sub cel
al însăşi apariţi.ei şi existenţei lor, deoarece ele pun în evidenţă existenţa
unei situaţii aparte, privilegiate in cadrul breslelor a meşterilor proprie
tari ai sigiliilor.
Luind in considerare şi legendele gravate în cîmpul amprentei sigilare,
ale căror texte pot şi aduc contribuţii şi la îmbogăţirea cunoştinţelor de
istorie a limbii şi ortografiei, prin evidenţierea unor tipuri deosebite de
litere şi a unor denumiri astăzi uitate sau ieşite doar din uzul curent,
sigiliile se dovedesc astfel a fi mărturii valoroase ale trecutului istoric, un
util material pentru cercetările de istorie economică, studiul evoluţiei
uneltelor, grafiei şi limbii fiind desigur evidentă şi importanţa lor icono
grafică şi heraldică 6.

r
•

4 Pentru terminologia heraldică utilizată, vezi MARCEL STURDZA-SAUCEŞTI,
Heraldica - Tratat tehnic, Edit. ştiinţifică, Bucureşti, 1974.
5 M. NISTOR, op. cit., p. 107; M. BUNTA. Sigilii de breaslă in colecţia Muzeu
lui de istorie C lu j in Acta Muset Napocensts, III, Cluj, 1966 p. 302.

6 Ibidem.

,
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I. Sigilii de br�aslă
1 . Sigiliul breslei geam(liilor (nr. inv. 3/S)

Este confecţionat din bronz, de formă rotundă, cu un diametru de 2,5 cm,

grosimea discului tiparului fiind de aproximativ 0,3 cm. Minerul. făcind corp comun

cu tiparul sigilar, are secţiune pătrată şi este terminat cu un inel de atirnare.
Are înălţimea de 6,4 cm.
Amprenta sigilară este gravată nega-tiv.
Legenda SIGILLVM · SPECVLARIORU M · CORONENS : (IS} este scrisă în limba
latină cu majuscule şi este inconjuratA de un şnur circular marginal, cuvintele ei
fiind despărţite prin puncte şi o rozetă.
In cimpul central se află emblema breslei (un compas deschis, cu două misirii
dispus e pe braţele acestuia şi o fereastră dreptunghiulară cu grilaj format din
cercu!·i a lăturate. între braţe) încadrată de un motiv vegetal, ce o desparte de
legendă.
Pe una din faţetele minerului se află gravat anul confecţionării sigiliului :
·

X · AO · l 702.

Stare de conservare bună.

::: . Sigilul breslei ţesătorilor de in braşoveni (nr. inv. 1/S).
Este confecţionat din bronz , de formă rotundă, cu un diametru de 3,3 cm,
grosimea d iscului tiparului fiind de aproxilmativ 0,3 cm.
Tiparul sigilar este ataşat prin cositorire de un mlner din bronz turnat, in
secţiune octogonală, terminat cu un buton inelar. La mijlocul rninerului se află o
protuberanţă inelară. ce îm,parte faţetele rninerului în două registre egale. Are lnăl
ţimea de 8. 7 cm.
Amprenta sigilară este gravată pozitiv.
Legenda CRONST AEDTER LEINVEBERZUNFT scrisă în limba germană, cu
maj uscule. este încadrată de două cercuri concentrice.
ln cimpul central, format de cercul interior, se află stema Marelui Principat
.al Transi l vaniei (acvila înconjurată de cele şapte cetăţi stilizate).
Anul confecţionării sigiliului, 1733, se află gravat pe una din faţetele rnlnerului.

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

460

RADU ŞTEFANESCU

Starea de conservare mediocră ; lipseşte l itera R
tele din cimpul central sint foarte tocite.

a

priimului cuvint, iar elemen

3. Sigiliul l:n-eslei ţesătorilor de in braşoveni (nr. inv.

10/S).

Materialul, tehnica de confecţionare, forma şi amprenta acestui tipar sigilar.
sînt identice cu cel descris anterior. Diferă înălţimea care este de 9,7 cm.
Anul confecţionării lui, 1 776, este gravat de asemenea pe una din faţetele
minerului. Stare de conservare bună.
4. Sigiliul breslei o larilor din Braşov (nr. inv. 4/S).
Este confecţionat din bro!11Z , de formă ovală, cu axa mare de 3 cm şi cea lllll l'a
de 2,5 cm. Mînerul, făcînd corp comun cu tiparul sigilar are secţi une octogonală.
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la partea lui terminală fiind perforat un orificiu pentru atîrnare. Are înălţimea
de 5,3 cm.
Amprenta sigilară este gravată negativ.
Legenda SIGIL : (LUS) DEN DEPN.ER ZUNFT IN KRONSTA : (DT) • este
scris in limba germană, cu majuscule, cuvintele ei fiind despărţite prin puncte şi o
rozetă.
In cimpul central se află emblema breslei - un vas cu două torţi - precum
�i inscripţia RENO : (V ATUS) 1816 reprezentînd anul refacerii sigiliului.
Stare de conservare bună.

5 . Sigili u l breslei strungarilor (nr. inv. 2/S)
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Este confecţionat din bronz, de formă ovală, cu axa mare de 3,5 om :şi cea
mică de 3 cm. Mînerul, făcind cocp comun cu tiparul propriu-zis, are secţiune
octogonală :şi este prevăzut la partea terminată cu un orificiu de atirnare. Are
înălţimea de 6 cm.
Amprenta sigilară este gravată negativ.
Legenda KRONSTADTER · DRECHSLER · ZUNFT · SIEGEL · 1827, este scrisă l'n
limba germană cu caractere cursive şi încadrată de un decor vegetal marginal,
cuvintele ei fiind despărţite prin puncte.
In cimpul central sus se află stema oraşului Braşov susţinută de doi lei agăţaţi
(rampants), intregul ansamblu sprijinindu-se pe simbolurile breslei.
Stare de conservare bună.

6. Sigiliul Uniunii meşterilor constructori braşoveni (nr. inv. 40/S)

Este confecţionat din fier, de fomnă ovală, cu axa mare de 3,3 cm şi cea
mică de 2,8 cm.
Mînerul in formă de trunchi de piramidă, lface corp comun cu tiparul si gilar
propriu-zis, avind înălţimea de 5,7 c:m.
Amprenta sigilară este gravată negativ.
Legenda INNUNG DER BURG(ER) L : (ICHEN) BAUMEISTER ZU CRON
STADT, palsată in cimpul central, este scrisă in limba germană cu majuscule şi
este încadrată de un şanţ marginal continuu.
Stare de conservare bună.
7.

Sigiliul Asociaţiei ţesătorilor de lînă braşoveni (nr. inv. 13/S).

Este confecţionat din bronz, de formă ovală, cu axa mare de 3,5 cm şi cea
mică de 3 ,2 cm.
Mînerul, cu secţiune octogonală, face corp comun cu tiparul sigilar şi are l a
partea terminală un orificiu pentru aţirnare. Are ină lţimea d e 6,5 cm.
Amprenta sigilară este gravată negativ.
Legenda KRONSTAEDTER · WOLLENWEBER GESELLSCHAFT scrisă in limba
germană, parţial cu maj uscule (primele două cuvinte) parţial cu caractere cursive,
are primele două cuvinte înscrise pe o eşarfă ce 1Dcadrează stema oraşului Braşov
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aflată in cimpul central. In partea de jos a amprentei sigilare un decor vegetal
desparte stema de eşarfă şi de cel de-al treilea cuvint.
Pe una din faţetele minerului se află gravat anul confecţionării si•giliului, 1848.
Stare de conservare bună.

8.

Sigiliul Frăţiei funarilor saşi braşoveni (nr. inv. 22/S).

Este confecţionat din bronz. de formă rotundă cu diametru! de 3,6 cm, grosi
mea discului tiparului fiind de aproximativ 0,5 cm.
Partea tE.'rminală superioară a sigiliului, de formă piramidală este destinată
fixării intr-un mîner de lemn.
AIIl;prenta sigilară este gravată pozitiv.
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Legenda KRONSTADTER SACHS(ISCHE) SEILER BRUDERSCHAFT
scrisă cu
majuscule in limba germană este înscrisă între două cercuri concentrice. In cimpul
format de cercul interior se află o virlelniţă, simbol al acestei organizaţii.
Stare de conservare bună.
•,

9.

Sigiliul Uniunii producătorilor de piepteni şi perii (nr. inv. 25/S)

Este confecţionat din bronz, de formă rotundă, cu diametru! de 3,7 cm şi
grosimea discului tiparului de aproximativ 0,4 cm. Tiparul sigilar este fixat intr-un
m'iner de lemn in formă de ciupercă. Are înălţimea de 1 1 ,8 cm.
AmPr-enta sigilară este gravată negativ.
Legenda VEREINIGTE KAMM
u (nd) BURSTENMACHER INNUNG • 1866 •,
scrisă in limba germană cu maj uscule, este înscrisă intr-un cerc marginal continuu.
In cimpul central format de legendă se află emblema uniunii.
'
Stare de conservare bună.
•

=

•

1 0. Sigiliul Frăţiei cismarilor braşoveni (nr. inv. 38/S).
Confecţionat din bronz, de formă ovală, cu axa mare de 4 cm şi cea rruca
de 1 ,9 este fixat într-un mîner de lemn în formă de pară şi are o înălţime totală
de 9,3 am.
Amprenta sigilară este gravată pozitiv.
Legenda CSISMENMACHER BRUDERSCHAFT • KRONSTADT este scrisă în
limba germană cu majuscule, cuvintele fiind despărţite prin rozete.
Stare de conservare bună.
•
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II. Sigilii de vecinătate
11.

Sigiliul primei vecinătăţi a străzii Castelului (nr. inv. 35/S) .

....

Confecţionat din bronz, de

formă rotundă, cu diametru! de 3,3 cm şi grosimea

<discului tiparului de aproximativ 0,4

om

este fixat intr-un miner de lemn in formă

<le ciupercă şi are 'inălţimea totală de 10,2 cm.
Am,prenta sigilară este
Legenda

•

gravată pozitiv.
ERST,E BURGGAESSER NACHBARSCHAFT

•

scrisă cu majuscule in

limba germană este inscrisă intre două cercllll"i concentrice.

In cimpul format de cercul

�terior

se

află stema stilizată a oraşului

Braşov.

Stare de conservare bună.

12. Sigil iul celei de-a doua vecinătăţi a strllzii Castelului (nr. inrv. 36/S).
Confecţionat din bronz, de formă rotundă, cu diametru! de 3 cm şi grosimea
·discului tiparului de aproximativ 0,6 cm este fixat intr-un 'ITJ.Îner de lemn in formă
-de ciupercă, avind inălţimea totală de 10,2 cm.
Amprenta sigilară este
Legenda •

gravată pozitirv.
ZWEITEN BURGGĂSSER NACHBARSCHAFT

•

scrisă in limba ger

mană c.u majuscule este înscrisă intre două cercuri concentrice. In cimpul format de
.(:ercul interior se află stema stilizată a oraşului Braşorv.
Stare de conservare bună.

:30 - Cum1dava
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13. Sigiliul vecinlftlfţii de j o s a strlizii Porţii (nr. inv. 5/S).

Confecţionat din bronz, In formă de scut, cu dimensiunile de 3,5 X 2 X 0,5 cm.

A fost fixat prin cositorire de un miner care nu s-a păstrat.
Am,prenta sigilară este gravată pozitiv.
Legenda UNTERE PURZENGĂSSER NACHBARSCHAFT K RONSTADT, pla
sată mar''ginal este scrisă cu majuscule în lilmba germană.
ln cimpul central se află stema oraşului Braşov.

Stare de conservare bună.
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14. Sigiliul celei ele-a doua recinătăţi a străzii de Mijloc (nr. inv. 6/S).

Este confecţionat din bronz, oval, avînd axa mare de 2,8 cm ş i cea mică
de 2,5 cm.
nparui s1gga;r facea corp comun cu minerul, dln care nu se ma1 pastreaza decit
o protuberanţă inelară. Are înălţimea de 2,2 cm.
Amprenta sigilară' este gravată negativ.
Legenda • DIE ZWEITE MITTELGASSE NACHBARSCHAF(T) • ZU KRONST
(ADT) scrisă in limba g.enmană cu majuscule este încadrată de un şnur marginal.
In C'impul central se află o coroană reprezentind probabil stema oraşului Broşov.
Stare de conservare mediocră ; minerul rupt.

15. Sigiliul vecinătăţii străzii Fîntînii din cartierul Blumăna
(nr. inv. 39/S).

\

30•
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Confectionat din bronz, rotun d, cu diametru! de 3,2 cm şi grosimea discului
tiparului de apr(}ximativ 0 ,4 cm, este fixat într-un mîner din lemn Î:l formă de
ciupercă şi are o înălţime de 9,8 cm.
Amprenta sigilară este gravată pozitiv.
Legenda BOLONYA-KUT-UTZA · MAGHYAR · SZOMSEDTS:\G * scrisă cu ma
juscule în li mba maghiară, avind cuvintele despărţite prin puncte, linii şi rozete,
este înscrisă între do uă cercuri concentrice.
In dmpul format de cercul interior se află stema st ili zat ă a c ra."Ş u lui Bra."Şov.
Stare ele c o ns e rva re bună.
•

1 6. Sigiliul celei de-a treia vecinătăţi a Suburbiului de sus (nr. inv. 37/S).

Este confecţionat din fier , de fonnă ovală, cu axa mare de 2,6 cm şi cea m1ca
de 2,2 cm. Mînerul cu secţiune pătrată are perforat la partea terminală un ori fici u
de attrnare. U l teri or a fost fixat intr-un miner de lemn in formă de c iupercă . Are
fnălţimea de 12,5 cm.
Amprenta si·gi!ară este gravată negativ.

Legenda DRITE · OBERE · VORSTADTER N ACHBARSCHAFT plasată marginal
este scrisă cu ma j uscu le in limba germană, cuvintele fiind despărţite pdn puncte
•

·

•

şi o rozetă .
In cimpul central o acvilă spre dreapta, cu aripile desc<hise şi coroană deasupra.
Stare de conservare bună.

1 7 . Sigiliul primei vecinătăţi a Străzii. laterale din Braşovul Vechi
(nr. inv. 31/S).

Confecţionat din bronz, de formă ovală, cu axa mare de 2,7 cm şi cea mică
de 2,5 cm este fixat intr-un mtner de lemn In formă de ciupercă. Are fnălţimea
de 8,5 cm.
Amprenta sigilară este gravată negativ.
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Legenda · 1 st. ALTSTATER HINT(ER} GAS (ER} NACHJJARSCHAFT · , in
limba germană, scrisă cu cara ctere cursive ş i cu cuvintele despărţite prin puncte
este încadrată de un şnur marginal.
In cimpul central un leu agăţat (rampant) avind deasupra o coroa nă .
Stare de consPrvare bună.

·

18. Sigiliul vecinătăţii străzii Ecaterinei (nr. inv. 32/S) .
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Confecţionat din bronz, rotund, cu diametru! de 3,2 cm şi grosimea discului
tiparului de 0.5 cm, este fixa-t intr-un miner de lemn in fonmă de ciupercă. Are
înălţimea de 10.8 cm.
Amprenta sigilară este gravată negativ.
Legenda K i\THARINENGASSE NACHBARSC : (A) FT scrisă cu majuscule In
limba germană este înscrisă între două cercuri concentrice.
In cimpul central format de cercul interior se află cuvintul IN SIEGEL şi data
confecţionării sigiliului, 1858.
Stare de conservare bună.
•

III. Sigilii private
l!J. Sigiliu de meşter butnar (nr. inv. 12/S).

Este confecţionat d i n bronz, de formă ovală cu axa mare de 2,5 cm şi cea
mică ele 2,2 om.
Minerul. făcînd corp · comun cu tiparul propriu-zis. are secţiune octogonală. La
partea superioară a acestuia este perforat un orificiu pentru atrinare. Are înă lţimea
de 4.9 cm.
Amprenta sigilar ă este gravată negativ.
In cnmpul central. susţinut<\ de doi lei agăţaţi (rampants). se află o emblemă
de meşter butnar. avînd de o parte şi cealaltă iniţialele P T 1 •
Stare de conservare bună.
20.

Sigiliu de meşter butnar (nr. inv. 2'J/S).

Este confecţionat din bronz, de formă ovală cu axa mare de 2,2 c m şi cea
mică de 2 cm.
Minerul, făcînd COI'P comun cu tiparul sigilar propriu-zis , are secţiune octogo
nală şi este prevăzut la partea superioară cu un orificiu pentru atirnare. Are înăl
ţimea de 4 ,2 cm.
7 Atl'ibuim acest sigiliu meşterului butnar braşovean Petrus Tartler, menţionat
pe capacul de sertar al lăzii breslei butnarilor din 1799 ca staroste al acesteia; cf
M. NISTOlt, op. cit., lada nr. 21237.
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Amprenta sigilară este gravată negativ.
Decorul vegetal. plasat marginal, încadrează o emblemă de meşter butnar, de
parte şi cealaltă a acesteia aflindu se iniţialele F O 8.
Amplasată frontal, o coroană domină intregul ansamblu.
Stare de conservare bună.

21. Sigiliu de meşter butnar (nr. inv. 20/S).

8

Sigiliul a aparţinut după toate probabilităţile meşterului Friedrich Olescher·

-cf. şi Adressenbuch der koniglichen freien Stadt Kronstadt, Braşov, 1851, p. 26.
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Este confecţionat din bronz, de formă ovală cu axa mare de 2.3 cm şi cea
mică de 2 cm.
Minerul, făcînd corp comun cu tiparul sigilar propriu-zis, are secţiune octogo
nală şi este prevăzut la partea superioară cu un orificiu pentru atîrnare. Are înăl
ţimea de 4,1 cm.
Amprenta sigilară este gravată negativ.
In cimpul central se află o emblemă de meşter butnar avînd de o parte şi de
cealaltă iniţialele G J scrise cu majuscule cursive.
Stare de conservare bună.
22. Sigiliu de meşter tîmplar (nr. inv. 16/S).

Tiparul este confecţionat din bronz, de formă ovală. cu axa mare de 2.4 cm
:şi cea mică de 2 cm.
Minerul fusiform. făcînd corp comun cu tiparul propriu-zis. are perforat Ia
partea superioară un orificiu pentru atirnare. Are înălţimea de 5.3 cm.
Amprenta sigilară este gravată negativ.
In cimpul central sus un vultur din faţă, cu aripile deschise. ţ i ne în ghiare o
emblemă de meşter timplar (un compas, un echer şi o rindea) sub care este plasată
monograma P R încadrată de un decor vegetal.
Stare de conservare bună.
·

23. Sigiliu de meşter pălărier (nr. inv. 33/S).
Este confecţionat din bronz, de formă ovală cu axa mare de 2.3 cm şi cea
mică de 2 cm.
Minerul făcînd corp comun cu tiparul propriu-zis, are secţiunea pătrată. La
partea superioară este perforat un orificiu pentru atîrnare. Are înălţi mea de 4,7 cm.
Amprenta sigilară este gravată negativ.
Un decor vegetal marginal încadrează o emblemă de meşter păi<irier (un calapod
de pălărie) deasupra căreia se află dispuse lateral stînga şi dreapta iniţialele meşte
rului D R 9 scrise cu majuscule cursive.
O coroană, plasată frontal, domină intregul ansamblu.
Stare de conservare bună.
9 Sigiliul a aparţinut lui Daniel! Ridelly menţionat la 1 83Q pe capacul lăzii
breslei pălărierilor, intre cei 22 de membri ai acesteia ; lada se află în colecţia Muzeu�
lui judeţean Braşov; cf. M. NISTOR op. cit., p . 1 1 9, fig. 30.
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cismar (nr. inv. 1 1/S).

Este confecţionat din bronz, de formă ovală cu axa mare de 2,7 cm şi cea
mică de 2,3 cm .
Mînerul cu secţiune octogonală. făcînd corp comun cu tiparul sigilar propriu-zis,
are perforat la partea s u perioară un orificiu pentru atirnare. Are inălţimea de 3,5 cm.
.Amprenta s� lară este gravată Aegativ.
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In cîmpul central, doi lei agăţaţi (rampants) faţă in faţă sint tenanţi ai unei
cisme, simbol al meşteşugului practi cat de proprietarul sigiliului. Frontal este plasată
o coroană, iar lateral, de o parte şi de alta acesteia se află i niţialele G S 10 scrise
cu majuscule cursive.
Stare de conservare bnnă.

25. Sigiliul negustorului Vasile Frigătoru (nr. inv. 7/S).

'

Este confecţionat din fier, de formă ovală, cu axa mare de 2 .4 cm şi cea mică
de 2 cm.
Minerul, cu secţiune octogonală , face corp comun cu tiparul sigilar propriu-zis
şi are perforat la partea superioară un orificiu pentru atîrnare. Are înălţimea de 5 cm.
Amprenta sigilară este gravată negativ.
Intr-un cartuş dreptunghiular plasat în cîmpul central se află înscrisă mono
grama X&lb scrisă cu slove chirilice majuscule cursive. Deasupra cartuşului două
păsări faţă în fată ţin o cruce. In dreapta şi stînga cartuşului e�·� înscris anul con
fecţionării sigiliului 1836. Marginal, de jur împrejurul intregului ansamblu, este pla
�at numele li•" ·'� lilp� r�, �pij 11 scris cu caractere chirilice.

26. Sigiliul negustorului Stoian Michalovitz (nr. inv. :J8/S) .
Este confecţionat din bronz, de formă ovală cu axa m r e de 2 , 7 cm şi cea
mică de 2,3 cm.
Mine1·ul, fădnd corp comun cu tiparul sigilar propriu-zis. are secţiune oC'togo
nală. La partea superioară se află perforat un orificiu pentru atirnare. Are înălţi
mea de 4,7 cm.
Amprenta sigilară este gravată negativ.

10 Sigiliul a aparţinut meşterului cismar Gottlieb Schunn ; cf. Adressenbuch der

koniglichen freien Stadt Kronstadt, Braşov, 18415.

11 Sigiliul a aparţinut lui Vasil Frigătoru, negustor român din Şcheii Braşovului;
ci. Adressenbuch . . . , 18511 .
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In cîmpul central nwnele proprietarului MICHALOVITZ 12 este în-<>cris pe o
eşarfă ţinută in cioc de o pasăre, aşezată din faţă, cu aripile deschise. Dedesubt se
află un leu aşezat din faţă.
Stare de conservare bună.

27. Sigiliul negustorului Johan Georg Barbenius (nr. inv. 8/S).

12 Stojan Mi chalovitz, negustor, membru al Gremiului de comerţ levantin ; cf.

Adressenbuch . . . 1 85 1 . p. 19.
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Este confecţionat din fier, de formă ovală cu axa mare de 2,7 cm şi cea mică
de 2,5 cm.
Minerul, cu secţiune h exagon ală are perforat la partea superioară un orificiu
pentru atirnare. Are înălţimea de 4,35 cm .
Amprenta si gil ară este gravată :negativ.
In cimpul central se află numele proprietarului, JOHAN GEORG BARBENIUS 13.
scris cu caractere cursive.
,

Stare de conservare bună.

28. Sigiliul negustorului Johan Georg Barbenius (n r . inv. 9/S).

Este confecţionat din fier. de formă ovală cu axa mare de 2 . 1 cm şi cea m ică

de 1,8 cm.

Minerul, cu secţiune hexagonală, făcînd corp comun cu tiparul sigilar propriu
are p erfo rat la partea superioară un orificiu pe n tru atirnare. Are înălţimea
de 3,6 cm.
Amprenta sigilară este gravată negativ.
O haşură marginală în romburi încadrează cimpul central in ca re sint pla�<�.te
iniţialele proprietarului sigiliului, J G B 14, scrise cu caractere gotice.
Stare d e conservare bună.
zis,

1 3 Johann Georg Barbenius (1780-1853), negustor orator între 1837-1851 ; cf.
Quellen zur Geschichte der Stadt Brass6 (Kronstadt), VII. Band-Beiheft 1, Die Be
amten der Stadt Brass6 (Kronstadt) von An!ang der Stiitischen Verwaltung bis auf
die Gegenwart. Zusammengestellt von Fr. Stenner, Braşov, 1 916.
14 Si gi l i u l a aparţinut aceluiaşi J. G. Barbenius.
,

•

Fotografiile au fost executate de

Gheorghe Corcodel, căruia ii m ul ţumim ··i

pe această cale.
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SIEGEL AUS DEK SAMMLUNG DES MUSEUMS VON BRAŞOV
(ZUSAMMENFASSUNG)

Der Verfasser veroffentlicht 28 Siegel, die in der Sanunlung des Mu
seums von Braşov aufbewahrt werden.
Es handelt sich um drei Siegelarten, u.zw. um Zunft-, Nachbarschafts
und Privatsiegel, ein wertvolles Material fur Forschungen auf dem Gebiet
der okonomischen Geschichte der Stadt Braşov wăhrend des XVIII. und
XIX. Jahrhunderts.
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TEZAURUL DE MONEDE FEUDALE DE LA PALOŞ JUDEŢUL BRAŞOV*
MARIANA MARCU

Tezaurul de monede feudale de care ne vom ocupa în cele ce urmea
ză, a fost descoperit la 5 mai 1 970, în satul Paloş, comuna Caţa, j udeţul
Braşov, în grădina lui Şoaită Nicolae (str. Principală nr. 1 9), care incepuse
acolo săparea fundaţiilor pentru construcţia unei case. Monedele au fost
găsite la cea 0,50 m adîncime, într-un vas de lut pe care săpătorii 1-au
distrus iar conţinutul l-au împărţit între ei. Datorită intervenţiei organelor
de miliţie din localitate care au aflat de această descoperire, au putut fi
adunate 321 de monede care au fost predate Muzeului judeţean Braşov.
Din această cauză nu putem şti dacă această cifră reprezintă şi numărul
iniţial al pieselor, inainte de a fi împărţite între săpători.
Din păcate, majoritatea pieselor erau acoperite cu o crustă groasă de
oxizi care au atacat metalul, mai ales in cazul a 23 de piese, în aşa măsură
incit ele au fost irecuperabile după restaurare. De asemenea, 4 piese, din
cauza uzurii prin circulaţie sau a coroziunii metalului, nu permit citirea
t\nilor in care au fost emise. Practic, in cele ce urmează vom avea în
vedere un număr de 298 de monede, toate de argint.
Datorită necunoaşterii numărului iniţial de monede pe care il va fi
avut tezaurul şi datorită faptului că 23 de piese au fost irecuperabile, iar
4 ilizibile, nu putem şti precis care a fost data celei mai vechi şi a celei
mai noi modene. In cazul pieselor rămase, cea mai veche rămîne cea din
anul 1 659, iar cea mai nouă, din anul 1 775.
Monedele tezaurului de la Paloş se succed pe o perioadă de 1 1 6 ani;
165 dintre ele au fost bătute de împăraţi ai Imperiului Romano-German,
85 de către aceiaşi împăraţi pentru Ungaria şi 6 pentrtJ. Transilvania ; 42 de
piese provin de la principi ai diferitelor state şi oraşe din Imperiul Ro
mano-German1. Tezaurul de la Paloş este deci alcătuit în exclusivitate din
piese provenind din imperiul amintit. Lipsa monedelor locale transilvăne
ne nu se constată doar în acest tezaur, ci şi în altele, datînd din aceeaşi
peri oadă, ca cele de la Alba Iulia (tezaurul II)2 şi Geoagiul, iar în tezauComunicare ţinută la sesiunea ştiinţifică a Muzeului judeţean Braşov. 1 97 1 .
cf. V. Miller zu Ai chholz, A . Loehr, E. Holzmair, Osterreichische Mii.nzprii
gungen 1 5 1 9-1938, voi. I-II , Viena, 1948; Arthur En.gel, Raymond Ser-rure, Traite de
•

1

numismatique moderne et contemporaine, voi. I , Paris, 1897.
2 GH. ANGHEL, Trei tezaure monetare din sec. al XVII-lea descoperite la A l ba
Iulia, Apulum, V, 1965, p. 383 şi 391.
3 RODICA IRIMESCU-SOFRONI, Tezaurul feudal din secolele XVII-XVJJI
de la Geoagiu, Sargetia, V, 1008, p. 177.
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Iulia, Graz, Praga, Hall, Kuttenberg, St. Veit, Salzburg, Munchen, Olmutz,
Baden, Mainz, Hessa, Nurnberg, Bayreuth, precum şi în alte oraşe din
Boemia, Bavaria, Wurtenberg, Brandemburg etc. Cele mai multe monede
din tezaur provin din monetăriile de la Kremnica (Cehoslovacia), Viena
(Austria), Wroclaw (Polonia) şi Brieg (Germania).
Un număr însemnat de monede au fost bătute pe teritoriul ţării noas
tre la Baia Mare şi Alba Iulia.
Principi ai statelor germane au bătut şi ei monedă in monetăriile folo
site de împăraţi (ca cele de la Brieg, Wroclaw, Mainz). Dar sint şi monede
care au fost bătute in oraşele de reşedinţă ale diferiţilor principi ger
mani, ca cele din oraşele Olmutz, Salzburg, Baden, Hessa, Bayreuth şi in
alte monetării din Bavaria, Wurtenberg şi Brandenburg, aşa cum sînt mo
netării din care provin numai monede imperiale (Kremnica, Viena, Opole,
Bratislava, Baia Mare, Alba Iulia, Gratz, Praga, Hall, Kuttenberg, St. Veit,
Munchen şi Nurnberg).
Valoarea totală a tezaurului se ridică la suma de 3489 de creiţari, care
reprezenta în secolul al XVIII-lea 5 8 , 1 5 florini renani (un florin renan
conţinînd 60 de creiţari).
Alcătuind o listă a preţurilor în florini renani şi creiţari, din num e
roasele mărfuri care se desfăceau de pildă la tîrgurile oraşului Făgăraş in
anii 1 758 şi 1 788, reiese că suma de 58 de florini in a doua jumătate a
secolului al XVIII-lea putea folosi la cumpărarea a 2-3 boi sau a 2 ca i
sau a 50 de miei sau a 50-60 ferdele de grîu sau a 14 care cu fin sau a
28-29 de perechi de cizme bărbăteşti etc . 7 , astfel că, ultimul proprietar al
acestui tezaur putea fi socotit un gospodar înstărit.
Acestea sint pe scurt principalele aspecte de ordin istoric, social, va
loric şi ştiinţific care se desprind din analiza şi conţin utu l monedelor care
ne-au parvenit din tezaurul de la Paloş. Descoperirea lui îmbogăţeşte s eri a
tezaurelor similare cunoscute, care reprezintă fiecare, realităţile istorice�
economice, politice şi sociale din perioada acumulării lor.

7 DAVID PRODAN, Io b ăgia in domeniul Băii de Arieş al 1 770, Cluj, 1948, p. 30,
nota 43 ; ŞTEFAN METEŞ, Situaţia economică a românilor din Ţara Fiigăraşului,
vol. I, Cluj, 1935" p. 66, 89-94 ; Socotelile alodiale ale castelului şi domeniului Bran
tn anul 1775, Arhivele Statului IJNJIOV, III, 35.
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DER FEUDALE MUNZSCHATZ VON PALOŞ - KREIS BRAŞOV
ZUSAMMENF ASSUNG

Im vorliegenden Artikel gibt der Verfasser einen ersten Vberblicl�
uber die Bedeutung des Munzschatzes von Paloş (Kreis Braşov). Die 3 2 1
Munzen wurden bei Bauarbeiten zufăllig entdeckt. Ihre Untersuchung
ergab, dass es sich um Munzen handelt, die im Heiligen Rămischen Reich
Deutscher Nation in den Jahren 1 659 bis 1 775 geprăgt wurd.en. Eine Anzahl
von Munzen wurde aher auch auf dem Gebiete unseres Landes, in Alba
Iulia und Baia Mare, geprăgt .
Der Gesamtwert des Schatzes betrăgt 3489 Kreuzer, din im X VIII.
Jahrhundert einen Wert von 58, 1 5 Rh. Gulden hatten. Daraus geht hervor,
dass der letzte Besitzer des Schatzes als ein wohlhabender Wirt angesehen
werden kann.
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SEXTIL PUŞCARIU, ROMANIST
ALEXANDRU NICULESCU

Spre deosebire de alţi mari lingvişti români care s-au bucurat, in
timpul vieţii şi după moarte, de o egală preţuire, opera lui Sextil Puşcariu
a cunoscut o soartă variabilă. Mai intii admirată şi elogiată, ea a adus auto
rului prestigiul de a fi ales, la 29 de ani, membru corespondent al Acade
miei Române, in 1 906, membru titular activ, in 1 9 1 4, la 37 ani, membru
al Consiliului Internaţional Permanent al Lingviştilor (CIPL), in 1 936, la
59 de ani, membru al Academiei Saxone de Ştiinţe, în 1 936, la 60 de ani,
şi în sfîrşit, membru al Academiei Prusiene de Ştiinţe din Berlin (al doi
lea român după Dimitrie Cantemir), in 1 939. In acelaşi timp unele din
ideile lui Sextil Puşcariu erau contestate, la Bucureşti, de lingvişti din
şcoala lui O. Densuşianu şi I. A. Candrea, iar mai tîrziu, opera sa a fost
nu o dată trecută sub tăcere sau ignorată. In cursul primelor două decenii
de la moartea marelui lingvist clujean, nu au apărut, după cite ştim, decît
trei lucrări despre viaţa şi opera sa : D. Macrea, Opera lingvistică a lui
Sextil Puşcariu. La 80 de ani de .Za naşterea lui, în "Limba română", V
( 1 956), 6, p. 5-2 1 ; E. Petrovici, Sextil Puşcariu şi problemele de fonologie,
in .. Limba română" Il; Rostirea, ed. Lia Puşcariu, Bucureşti, 1959 şi Iorgu
Iordan, Sextil Puşcariu, Cursurile de vară ale Universităţii Bucureşti, 1 965.
In ultimţi ani însă, datorită iniţiativei prof. G. Istrate de la Universitatea
din Iaşi, o bună parte din cele mai însemnate lucrări ale lui Sextil Puş
cariu au fost reeditate; volumele Cercetări şi studii, Bucureşti, 1 974 şi Lim
ba română, I 2, Bucureşti, 1 976, sub ingrijirea lui Ilie Dan, cu amănunţite
introduceri semnate de G. Istrate, readuc in actualitate şi in uzul larg opera
şi ideile lui Sextil Puşcariu.
Trebuie menţionată, aici, truda fidelă şi de valoroasă calitate ştiinţifică
a dr. Magdalena Vulpe, de la Institutul de etnologie şi dialectologic din
Bucureşti, care în dubla calitate de lingvist şi de urmaşă a lui Sextil
Puşcariu, a editat volumul de memorii Călare pe două veacuri, Bucureşti,
1 968 şi a colaborat la editarea recentului Braşovul de altă dată, Cluj-Na
poca, 1977 (ed. Şerban Polverejan, cuvint inainte de Ioan Colan). In sfîrşit,
Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca a publicat, de curind, sub
titlul, 1 00 de ani de la naşterea lui Sextil Puşcariu ( 1 8 7 7-1 948), comuni
cările simpozionului din 14 ianuarie 1 977.
• Abrevierile din text trimit l a următoarele volume ale lui Sextil Puşcari u :
LR, I , I I : Limba română, voi. I, Bucureşti, 1940 ; L R 1 2 : e d . a doua, vol. I : e d . S .
l strate, Ilie D an , Bucureşti, 1 976 ; L R I I : e d . Lia Puşcariu, Bucureşti, 1958; CS : C,orce
tări şi Studii, ed. G. Ist.rate, Ilie Dan. Bucureşti, 1 97 4 ; EL: Etude3 de linguistique rou.
maine. Cluj, Bocureşti, 1937; DR: revista Dacoromani a (Cluj ).
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In această perspectivă, au avut loc manifestări ştiinţifice şi colocvii
dedic� operei marelui lingvist indus, în prezent, în seria de celebrări
UNESCO. Toate acestea nu dovedesc decît că opera lui Sextil Puşcariu
este încă actuală, încă necesară, avînd încă nevoie de o clară, completă
şi dreaptă judecată.
1. Sextil Puşcariu este singurul mare lingvist român care nu a fost
generat de profesori români. Elev, la Leipzig, al lui Gustav Weigand. cu
care îşi trece doctoratul 1, după doi ani de specializare la Paris ( 1 899-1901),
cu Gaston Paris şi A. Thomas, el intră în contact cu W. Meyer-Lubke, sub
îndrumarea căruia devine docent 2, începîndu-şi cariera universitară. Tre
buie subliniat faptul că acest tînăr român, fiu al unei familii de aprigi
luptători pentru unitatea şi independenţa poporului român 3, ar fi putut
să fie destinat a nu fi profesor în R'Dmânia. W. Meyer-Lubke însuşi ii oferă
o catedră la Freiburg (Elveţia), pe care tînărul docent român o refuză pen
tru a nu fi obligat să facă o profesiune de credinţă diferită de a neamului
său, iar, mai tîrziu, pe cînd era profesor la Cernăuţi i se deschide posibili
tatea de a trece la Universitatea din Viena, ceea ce, de asemenea refuză,
pentru că nu i s-ar Ii putut permite să-şi ţină cursurile în limba română.
In aceste împrej urări, Sextil Puşcariu a avut şansa de a fi, după o perioadă
cernăuţeană (profesor de limba şi literatura română la Universitatea d i n
Cernăuţi, 1 906-1 9 1 8), primul rector a l Universităţii ,.Daciei Superioare"
din Cluj , după marele act al Unirii din 1 9 1 8 .
2. Formaţia ştiinţifică a determinat traiectoria ş i metoda activităţii
învăţatului clujean. Sextil PuŞcariu s-a format la şcoala neogramaticilor
şi a istorismului, dar, treptat, şi-a deschis perspectivele şi asupra a ceea
ce este funcţional în limbă. Iorgu Iordan îl considera un . ,eclectic". un
"neogramatic care nu a rămas surd la apelurile geografiei lingvistice, a
lui Vossler şi a lui Spitzer, a şcoalei fonologice de la Praga" (op. cit. , p. 2).
E. Petrovici relevă faptul că "Sextil Puşcariu a manifestat, în tot timpul
creaţiei sale ştiinţifice, o receptivi,tate deosebită pentru ideile şi metodele
nou apărute în lingvistică" (op. cit., p. 7). Într-adevăr, Sextil Puşcariu a
fost primul lingvist român care şi-a dat seama că generaţia lui trecea
printr-o epocă de revizuire a concepţiilor fundamentale lingvistice. Intr-un
studiu din 1 9 2 1 . "despre legile fonologiei". în care ţinea seama de ideile
lui H. Schuchardt, Ueber die Lautgesetze, de etnopsihologia lui H. Wundt
(din Die Sprache). dar mai ales de Karl Vossler (Positivismus und Idealis

mus in der Sprachwissenschaft, Sprache als Schopfung und Entwicklung),
nu fără a menţiona pe Matteo Bartoli (A lle fonti del neolatino), Sextil

Puşcariu îşi "pierduse credinţa" în principiile lingvistice ale maeştrilor săi
neogramatici şi îşi dădea seama că a continua "credinţa în «legi fără ex
cepţie« este numai o simplă amăgire". In realitate. Sextil Puşcariu era
primul lingvist român care punea în circulaţie noile concepte metodologice
în fonologie, elaborate, la Praga, de N. S. Troubetzkoy şi R. Jakobson
(Dacoromania, VI. 1 929-1 930, p. 221-243), primul care. în căutarea "spe
cificului românesc", încearcă a da o configuraţie sistemului fonetic şi
1 Cu teza Die rumănischen Diminutivsuffixe, Leipzig, 1859.

2 Lucrare de docenţă a fost: Lateinisches ti und ki im Rumănischen, Italieni
schen und Sardischen, Leipzig, 1904.
3 Cf. E. Micu - Şt. Petraru, Familia Puşcariu: cărturari din tată în fiu, in
"Magazin istoric", X (1 976), nr. 1 0 ( 1 15), octombrie 1976, p. 39-42.
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fonologic al limbii române (Dacoronwnia, VII, 1 9 3 1 -1 933, p. 1-54), des
chizind, astfel, o direcţie nouă în cercetarea lingvistică românească. Chiar
dacă promovarea tezelor fonologilor de la Praga se însoţeşte, la Sextil
Puşcariu, de rezervele privind corelaţia dintre structură şi evoluţie, dintre
.. atomism" şi ,.privirea de ansamblu" (Limba română, II, p. 281), lingvistul
de la Cluj era mult mai deschis metodelor noi de cercetare a nivelului
fonetic al limbii decit erau, la Bucureşti şi la Iaşi, O. Densuşianu şi Al.
Ph ilippide. Prudenţa acestora in faţa metodelor moderne era compensată,
în lingvistica românească a vremii, de receptivitatea "eclectică" a lingvis
tu lui clujean : "pentru fenomenul lingvistic nu există, de obicei, o singură
ci mai multe posibilităţi de cercetare" (Limba română, I 2, p. 3). I se
recunoaşte lui Sextil Puşcariu obiectivitatea judecăţilor sale de valoare, tot
astfel cum el însuşi afirma .,îngăduinţa faţă de părerile altora", dat fiind
că . , ţelul nostru final rămîne descoperirea adevărului" (ibidem).
Acelaşi interes arată Sextil Puşcariu pentru geografia lingvistică a lui
J. Gillieron �i pentru dezvoltarea acesteia, pentru lingvistica spaţială a
l u i Matteo Bartoli. Primele sale lucrări şi primul său maestru, G. Weigand.
deschiseseră discipolului gustul şi drumurile către dialectologie. In Jahre s 
bcrichte des rumănischen Seminar al lui G . Weigand. Sextil Puşcariu pu
blică prima sa lucrare de dialectologie, Der Dialekt des Oberen Olithales
( 1 8 98). care îl conduce către cercetarea dialectică şi a graiurilor româneşti .
Ideile lui J. Gillieron şi aplicarea lor la ansamblul domeniului romanic de
către Matteo Bartoli il atrag cu deosebire pe fostul elev al lui G. Weigand;
după ce iniţiase lucrările Atlasului Lingvistic Român întocmit de Sever
Pop şi de E. Petro\ici, Sextil Puşcariu este cel care a trecut la interpreta
rea hărţilor lingvistice în lumina istoriei limbii (ajutindu-se şi de lucrarea
lui K. Jaberg, Aspectes geographiques du langage). Lui Sextil Puşcariu
i se datoreşte, bunăoară, ideea unei "fonematici spaţiale", complementară
celei .. istorice". intr-o metodă , . pluridimensională (Limba ronuină, II,
p. 283).
Pe lîngă fonetică, Sextil Puşcariu a lucrat intens in domeniul lexico
logiei. Prima sa mare lucrare, Etymologisches Worterbuch der rumiinischen
Sprache. Lateinisches Element ( 1 905) constituie nu numai o verificare a
abi l i tăţii aplicării legilor fonetice ci şi o primă examinare istorică a lexi
c ul u i românesc in perspectivă romanică. Nimeni mai bine decit Sextil
Puş.cariu nu a ştiut să examineze cu mai mult profit lexkul românesc.
In special pe baza lexicului a intreprins lingvistul clujean examinarea
romanităţii româneşti 4, a urmărit contribuţia Transilvaniei la formarea şi
evoluţia limbii române (o serie de articole : Limba· română şi graiul din
Ardeal - 1 928, Ardelenisme in limba noastră - 1 9 3 1 etc.) şi o mare parte
dirr lucrarea Limba română vol. I. In aceste condiţii, atunci cind, în 1 906,
l a 29 ani, preia conducerea lucrărilor Dicţionarului Academiei (in urma
retragerii din comisia Academiei lui Alexandru Philippide care îl dirijase
din 1 898-1 906, Puşcariu avea o pregătire lexicologică şi lexicografică
deosebită. Studiile de lexicologie o dovedesc : S. Puşcariu este autorul unei
serii de articole Din perspectiva Dicţionarului, în care a dorit să prelu
creze observaţiile sale generate de revizuirea materialului lexicografic :
• V. ROMULUS TODORAN, Sextil Puşcartu despre romanitatea limbii române
şi continuitatea poporului român, in 100 de ani de la naşterea lui Sextil Puşcariu.

Cluj, 1977, p. 15 şi urm.
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"cit ar fi de frumos, dacă, după terminarea unei mari lucrări lexicografice,
ai mai avea vremea şi energia tinerească de a put'ia prelucra, sistematiza,
tot materialul de observaţiuni acumulat pe fişe, în cursul anilor ! "
3 . O asemenea pregătire teoretică şi practică a generat studiile de
romanistică ale lui Sextil Puşcariu. Contactul său direct cu maeştrii roma
nişti europeni, profesori sau colegi de generaţie, G. Weigand, W. Meyer
Li.ibke, Matteo Bartol i , Lea Spitzer, E. Gamillscheg a făcut ca numele lui
Sextil Puşcariu să figureze la loc de cinste în romanistica internaţională.
Seria acelor "Cahiers Sextil Puşcariu", apărute în Europa şi în Statele
Unite ale Americii, începînd din 1 952, dovedeşte renumele marelui nostru
romanist.
Studierea limbilor romanice a fost, pentru Sextil Puşcariu, un exer
ciţiu în operaţia de înţelegere şi de explicare a rosturilor limbii sale ma
terne, româna. Această orientare m etodologică îşi are istoria şi justificarea
ei. I ncă din 1 904, tînărul docent al lui W. Meyer-Li.ibke se îndreaptă către
cercetarea "locului" deosebit pe care îl are, în romanitate, limba română.
Pînă atunci, problema fusese examinată, sumar, de romanişti precum
G. I. As coli, Sull'idioma fiulano e sulla .ma afj"inita colla lingua val acea,
Udine, 1 846 (cf. şi Arch. glot t . it, I, p. 4 4 1 şi urm.) şi Fr. Diez, Gramm.
rom. Sprachen, I, (s-ar mai putea adăuga şi G. Savini. La grammatica ed
il lessico del dialetto Teramano, Torino, 1 8 8 1 , p. 10 şi urm. ) , dar mult mai
aprofundat şi nu întotdeauna obiectiv, de balcanişti precum B. Kopitar,
Wiener Jhrb. d. Literatur, 46 ( 1 8 29) şi de slavişti ca Fr. Miklosich, Die
slavischen Elemente im Rumiin,ischen (Denkschr. d . Wiener Akad ., Phil.
- hist. Kl . , 1 862). Este meritul lui Sextil Puşcariu de a fi fost cel dintîi
lingvist român, care sub conducerea lui W. Meyer-Li.ibke, a încercat. în
Viena austro-ungară, o definire a limbii române e x c 1 u s i v p r i n 1 a t i n i t a t e. In Lateinisches Ti und Ki im Rumănischen, Jtalienischen und
Sardischen ( 1 904), Sextil Puş·cariu afirmă că dezvoltarea latinei în regiunile
romane din Orient s-a făcut mai simplu şi mai liber decît în Occident�
î ntrucît în Dacia, cultura latină se pierduse trepta t : "im Osten, wo die
Romanen schon Christen waren und wo die einst so bli.ihende Kultur fast
vollig schwand, konnte sich das Rumănische in seiner vollkommenen
Schlichtheit entwickeln, unbehindert von einem Schriftlatein das man bald
ganz vergass" 4A (p. 1 6). Latina din Dacia şi soarta latinităţii danubiene
este legată, astfel, de soarta culturii latine în aceste părţi. Sextil Pu!)cariu
este autorul, în lingvistica românească, al ideii ,,rusticizării latinei din
Dacia", a dispariţiei vieţii orăşeneşti după încetarea stăpînirii romane :
. .limba română de est nu s-a conservat decît întrucît era vorbită de ele
mente rustice şi pastorale; aceasta explică locul deosebi t pe care ea îl
ocupă între limbile romanice" (CS, p . 423). I ntemeindu-se pe constatarea
iui V. Pârvan, care arată că, după retragerea administraţiei romane. unele
localităţi din Dacia şi-au reluat numele străv echi (Philippopolis redevine
Pulpudeva> Plovdiv, Potaissa dispare în favoarea vechiului Tur(i)dava>
Turda), Sextil Puşcariu consideră că aceasta este o dovadă a faptului că
dacii romanizaţi s-au reunit cu dacii liberi. î ntorcîndu-se împreună la
viaţa ante-romană. Iată de ce nu s-a păstrat, în română, nici un cuvint
4a "In răsărit, unde romanii erau deja creştini şi unde C'Ultura, odinioară atit
de înfloritoare, a dispărut aproape cu totul, româna s-a putut dezvolta în simplitatea
ei desăvîrşită, nefiind impiedicată de latina scrisă curind dată ui tării�.
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relativ la viaţa urbană (villa, forum, platea, strata) , de ce terminologia
creştină are, in română, un caracter rural (păstrindu-se termenii primor
diali creştini Dumnezeu, biserică, cruce, înger etc., fără să fie introdusi cei
culţi : canonicus, diaconus, elemosyna, episcopus, eremita etc., dovezi ale
unei organizaţii bisericeşti urbane) şi, in sfîrşit, iată de ce Sextil Puşcariu
defineşte limba română, "in perioada dezvoltării ei de bază", ca o l i m b ă
ţ ă r ă n e a s c ă". Marele lingvist clujean atrage atenţia asupra faptului
că "limba păstorilor şi a micilor ţărani s-a eliberat de foarte timpuriu,
prima dată in Dacia Traiană, apoi şi in Peninsula Balcanică, de cătuşele
limbii latine", ceea ce ar fi putut duce la constituirea mai timpurie a unei
structuri lingvistice autonome : "prin rupturile şi fisurile latinei clasice . . .
tendinţele latinei vulgare puteau năvăH nestingherit. Acesta este motivul
pentru care latina putea să se transforme mai repede intr-o limbă roma
nică la cursul inferior al Dunării şi nu in ţările de vest" (CS, p. 464).
4 . Sextil Puşcariu este, aşadar, cercetătorul de seamă al romanităţii
român�ti sub mai multe aspecte : geografic (o regiune periferică a Impe
riului Roman), social (o limbă vorbită de ţărani şi de păstori, într-o omo
genitate socială care a avut drept consecinţă unitatea structurilor ei ling
vistice) şi istoric ("un popor capabil de existenţă independentă, care, din
cind in cînd, iese din umbra istoriei spre a da dovadă existenţei sale",
CS, p. 466) ; Romania de est şi de vest in perspectiva limbii 48, CS, p.
460--467 .

Analiza romanităţii noastre este intreprinsă de i nvăţatul clujean din
alte unghiuri de perspectivă decit cele ale lui O. Densuşianu sau Al. Phi
lippide. Aceştia aveau in vedere datele lingvistice şi datele istorice ale
Daciei romane (inscripţii, toponimie, comparaţia cu alte limbi romanice).
Sextil Puşcariu examinează Dacia romană mai ales după retragerea auto
ri tăţii adm inistrative şi culturale romane, spre a dovedi conservarea şi
continuitatea latinităţii româneşti. El este romanistul perioadei p o s t 
romane, a limbii neolatine carpato-danubiene şi, in acest sens, pune la
contribuţie datele sociologiei, spre a explica avatarurile populaţiei rustice
care. "deşi vorbea limba Romei. se intoarse la felul primitiv de trai al
strămoşilor" (LR, I 2, p. 343), dar şi datele geografiei lingvistice. spre a
releva zonele de intensă putere conservatoare a latinităţii (pe care o de
duce din conservarea, in vestul teritoriului dacoromânesc a cuvintelor
latine pecorarius nix, juvenus, pedester, muria, cithera, alium, CS, p. 466;
cf. pt. aceasta vezi obiecţiile lui A. Rosetti, in BL XII, 1 944, p. 106 şi urm.,
care opune citeva contra-exemple; problema s-ar putea rezolva stabilin
du-se o anumită ierarhie a cimpurilor semantice).
Aceste cercetări îşi au o primă şi însemnată cuprindere in discursul
de recepţie la Academie, intitulat Locul limbii române între limbile roma
nice (ales membru titular activ in 1 9 14, Sextil Puşcariu nu şi-a putut rosti
discursul academic decit după intoarcerea sa de pe front, la 1 1 iunie 1 920).
Insăşi sintagma locul limbii române între limbile romanice, reluată, mai
tirziu . de mai multe ori in studiile privind poziţia deosebită a limbii ro
mâne în romanitate, aparţine lui Sextil Puşcariu.
Locul limbii române între limbile romanice (trad. fr. La place de la
langue roumaine parmi les langues romanes, EL p. 3-54, constituie o
4n

Titlu corectat de noi; traducerea în ed. Ilie Dan, CS,

p.
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primă cercetare a 1 e x i c u 1 u i românesc specific : cuvinte latineşti păs
trate in limba română, evoluţii semantice specifice latinei româneşti (ani
ma, bucca, mergere, pons, bubalus etc.), cuvinte latine absente numai in
română (arnare, amicus, carus, certus etc.). In "fonologie" conservarea lati
nescului u (cu excepţiile autumnus, muria, rubens, cufea), a ocluzivelor
surde intervocalice, evoluţiile lui ct, cs>pt, ps, lat. gn>mn, in "flexiune,
derivaţiune şi sintaxă", conservarea formelor vocativului masculin e şi ale
dativului feminin la declinările I, III, generalizarea secvenţei homo ille in
loc de ille homo sau a secvenţei de viitor ind. volo cantare, absenţa per
fectelor in dedi, a sufixului -ittus, constituie caracteristici ale latinei româ
neşti. Aceste afirmaţii care constituie un primum movens al multora din
tre ideile lui Sextil Puşcariu, au primit, ulterior, unele completări sau
modificări (precum, bunăoară, lista cuvintelor latineşti păstrate exclusiv in
română, modificată· de A. Rosetti ; vezi Istoria limbii române, Bucureşti,
1 968. p. 1 85) sau aceea a cuvintelor absente din română, dar conservate în
toate limbile romanice ("pan roman sauf roumain", după fericita expresie
.a lui I. Fischer 5, au fost examinate de I. A. Candrea in Elemente latine
dispărute din lb. română (Curs universitar. 1 932) şi de 1. Fischer (loc. cit.)
evoluţiile lat. ct, cs, pt, ps, au fost reexaminate de A. Graur şi A. Rosetti,
Bulletin linguistique, III (1 935),IV ( 1 936), V (1 937) etc. , construcţia homo
ille in loc de ille homo a mai fost reluată de Sextil Puşcariu in 1 937
(CS. p. 436 şi urm . ) pe baza studiului lui E. Gamillscheg Zum romanischen
Artikel und Possesiv-pronomen, Berlin, 1 936, dar şi de A. Graur in Roma
nia, LV (1 929). LX ( 1 934), Bu,lletin linguistique, V ( 1 937). Secvenţa volo
can tare ca trăsătură specifică românească a fost contestată de Iorgu Iordan.
Beitriige zur romanischen Philologie I, ( 1 9 6 1 , p. 1 59-1 77), dar ele şi-au
păstrat pînă astăzi, in ansamblu, validitatea ştiinţifică, cuprinzind în ger
mene. teze ulterior dezvoltate.
5. Lui Sextil Puşcariu i se datoreşte reluarea in termenii romanistici.
a celebrei ,.teorii a circulaţiei cuvintelor" enunţate de B. P. Haşdeu. Ex
cerptele sale din opere literare româneşti, la care se adaugă, mai tirziu
(LR I 2. p. 1 82) excerpte de limbă franceză şi rugăciunea Tatăl nostru, con
stituie încă o argumentare a latinităţii limbii române prin ,,răspîndirea şi
circulaţia cuvintelor" latineşti 6. Sextil Puşcariu a formulat cel dintii ideea
.. reromanizării" limbii române prin imprumuturi latineşti şi romanice
pătrunse după sec. al XVIII-lea (in urma "orientării brusce spre apus" a
culturii româneşti, ceea ce el considera o adevărată "renaştere ca popor
romanic") : expusă, succint, in Locul limbii române între limbile romanice .
Dar ea a fost pe larg dezvoltată in LR, I, p. 1 44 şi urm.
6. Cea mai î nsemnată teză a lui Sextil Puşcariu priveşte in special
limba română. Pornind de la clasica lucrare Zur Rekonstruktion des Ur
runuinischen. dedicat lui W. Meyer-Lilbke. in volumul Prinzipienfragen
der romiinischen Sprachwissenschaft, Halle, 1 9 1 0, p. 1 7-75 (CS, p.
37-1 0 1 ) . continuind cu Locul limbii române între limbile romanice (CS,
p. 1 47-1 48) şi cu Rumiin isch und Romanisch (CS, p. 353-354) P'ină la
detaliata expunere din LR, I, p. 1 08-109 (LR, 1 2, p. 232 şi urm.), Sextil
Puşcariu afirmă cu claritate unitatea dialectelor nord- şi sud-dunărene ale
limbii române. , .0 simplă trecere in revista celor patru dialecte de bază
5 .,Revue Roumaine dP Linguistique", IX (1964) . p. 595�02.
6 Cf. R. Todoran, op. cit., p. 28-�.
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ne arată că toate caracteristicile care, faţă de celelalte limbi romanice, se
dovedesc a fi româneşti există atît în dacoromână şi istroromână, cît şi î n
aromână şi meglenită. Acest lucru denotă c ă ele a u fost bine conturate
deja în timpul limbii române primitive", afirmă Sextil Puşcariu în 1 9 1 0
(CS, p . 58). pentru ca, mai tîrziu, în 1 9 3 3 ( Rumanisch und Romanisch) să
admită că cercetările mai recente "au dovedit ·că româna nu a fost chiar
atit de unitară". că "pe vremuri, putea să fi fost cu nuanţe dialectale"
(CS. p. 354). In LR, I, p. 1 1 0 (LR, I 2, p. 248) această din urmă idee se
desluşeşte cu mai multă claritate; autorul afirmă categoric că ,,limba stră
românilor nu trebuie să ne-o închipuim unitară�� şi enumeră cîteva dintre
inovaţiile care începuseră în epoca străromână .,fără ca să se generalizeze" :
palatalizarea labialelor, transformarea (rr+) i î , "deziotacizarea" formelor
auz, crez devenite aud, cred, alternanţa morfologică a/ă la substantive
feminine de tipul : cărţi, părţi, desinenţa -am (lat. -amus), imperfectul fără
desinenţa -m la persoana I singular. uzul infinitivului şi al conjunctivului,
etc. Asemenea diferenţieri regionale ar constitui. după Sextil Puşcariu un
i ndiciu că . ,limba română se vorbea pe un teritoriu întins" (CS. p. 250) şi
că. în consecinţă, o , .patrie primitivă" a românilor. "supravieţutorii acelor
romani din sud-estul european care nu pieriseră în războaiele cu barbarii
năvălitori şi nu se deznaţionalizaseră în masa popoarelor tinere aşezate in
aceste regiuni" (CS, p. 251) trebuie căutată pe amîndouă malurile Dunării
<)i a afluenţilor ei. î ntre Marea Adriati că şi Marea Neagră. I n acest fel Sex
ti! Puşcariu defineşte limba română, în romanitate prin convergenţa tutu
ror dialectelor ei : "toate trăsăturile caracteristice ale limbii române, tot
ceea ce deosebeşte limba română de limba latină pe de o parte şi de cele
lalte limbi romanice pe de altă parte, se găseşte în cîteşpatru dialecte"
(LR. I 2, p. 232).
7 . Cercetările ulterioare au precizat Şi completa,t afirmaţiile lui Sextil
Puşcariu. dar _nu au infirmat adevărul lor fundamental. D. Macrea a arătat
că palatelizarea labialelor este un fenomen independent în fiecare dialect
românesc, DR, IX ( 1 936-1938), p. 92-1 60, iar A. R osetti şi şcoala ling
\'istică de la Bucureşti a considerat formele aud, cred drept analogice şi,
implicit, tîrzii, tot astfel cum relativ tîrzie (sec. XVI) este şi r e p a 1 a t a 1 i z u r f' a (regională în dacoromână) rîu, riu (inovaţie, nu conservare) ;
alternanţa a/ă nu are încă o rezolvare sigură. I n ceea ce priveşte "patria
pt·i mitivă a românilor şi datarea constituirii limbii lor romanice" , opiniile
s-a u succedat în timp, completîndu-se unele pe altele : româna comună
este con siderată a-şi fi constituit trăsăturile caracter,istice între sec. VI-VII
s i �ee. VIII-X, pe un teritoriu v a s t care cuprindea Dacia (în primul rînd,
Banatul. Oltenia. Transilvania, apoi Muntenia şi sudul Moldovei, precum
!':'i zona imediat nord- şi sud-dunăreană), Scythia Minor (Dobrogea), Moesia,
Pannonia, Iliria; A. Rosetti şi Şcoala lingvistică bucureşteană consideră că
scindarea unităţi i româneşti s-a făcut în două ramuri principale : daca
româna (istroromâna fiind numai o ramură dacoromânească), aromâna
(megleno-română fiind o ramură a ei) ; cf. A. Rosetti, Istoria l imbii române,
1 968. p. 3 8 1 -384.
8 . Dacă datorăm lui Sextil Puşcariu ideea unităţii românei primitive,
i se recunoa�te învăţatului clujean şi afinnarea pasionată a latinităţi i lim
bii române. definirea individualităţii româneşti exclusiv prin latinitate.
Trebuie arătat însă că, în această idee, Sextil Puşcariu a fost precedat de
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I . A. Candrea 7 , care, ca şi colegul său de la Cluj susţinea că limba română
era constituită inainte de venirea slavilor : "lorsque les Slaves font irrup
tion dans les pays balkaniques c'est-a dire vers le VIe-viie-siecle, la
periode latine peut etre consideree terminee et la langue roumaine comme
terminee et la langue roumaine comme formee" a. Aceeaşi idee apare şi la
Th. Capidan, Elementul slav în dialectul aromân, 1925; elementul slav a
inceput să pătrundă in limba română intre sec. al VIII-lea, cind erau în
cheiate, in română, transformările fonetice caracteristice şi sec. al X-lea,
cind strămoşii aromânilor se separaseră de celelalte comunităţi româneşti .
Sextil Puşcariu aşează problema in cadrul larg al relaţiilor sociale şi
lingvistice dintre populaţia daca-romană autohtonă şi slavi. El vorbeşte
despre "puterea de asimilare a poporului român" (LR, I 2, p. 341, 343).
Fiind vorba de o limbă rustică, precum era daca-romana originilor, .. popu
laţia romanică şi-a păstrat limba strămoşească" (LR, I 2, p. 2 8 1 ) faţă de care
slava era un "superstrat". Romanistul adaugă însă, reluind ideea lui
1. A. Candrea şi Th. Capidan : "influenţa superstratului a fost la noi mai
puţin viguroasă decît in Franţa, căci ea a inceput într-o vreme cînd prin
cipalele legi de transformare a sunetelor erau încheiate în româneşte şi
cînd organizaţia limbii era fixată în trăsăturile ei principalo" (LR, 1 2,
p. 281). Şi aceasta dovedeşte unitatea şi vitalitatea limbii române, unică
şi egal de rezistentă limbă romanică în t o a t e regiunile locuite de
români. Iată de ce recunoaştem în Sextil Puşcariu pe romanistul care,
punînd la contribuţie rezultatele cercetărilor lui W. Mayer-Li.ibke, Matteo
Bartoli, B. P. Haşdeu şi Th. Capidan, cuprinzînd deopotrivă ansamblul ro
manităţii, dar şi romanitatea românească, nord- şi sud-dunăreană, a făcut
din studiul limbilor romanice un exerciţiu şi un mod de a inţelege evo
luţia şi structura limbii române. Este o orientare pe care lingvistica roma
nică din România a avut-o, începînd cu O. Densuşianu, 1. A. Candrea, Al.
Lambrior, T. Papahagi, 1. Şiadbei, orientare care a dus la marile sinteze
ale istoriei limbii române ale lui O. Densuşianu şi Al. Rosetti, dar şi la
descrieri ample ale structurii gramaticale şi stilistice româneşti in pers
pectivă romanică, precum a întreprins Iorgu Iordan. In această vastă ac
ţiune de cercetare romanistică în interesul limbii române, Sextil Puşcariu
a avut un rol de o deosebită însemnătate metodologică. Nu in zadar Limba
română, vol. I şi II, este opera sa fundamentală, incoronarea cuprinzătoare
a tuturor strădaniilor sale.
9. Sextil Puşcariu se distinge, in lingvistica românească, prin orizontul
d eschis al cerectărilor. Spre deosebire de alţi lingvişti închişi in cercul
specialităţii, autorul Limbii române a ştiut să privească obiectul studiilor
sale dintr-un unghi larg, dincolo de frontierele severe ale specialităţii stric
te. Pe lîngă apelul permanent la rezultatele altor discipline, Sextil Puşcariu
înţelegea ,.să dezvolte dragostea de ştiinţă în toate păturile sociale". ln
acest sens a creat Muzeul l imbii române care, pe lîngă "stringerea şi pre
lucrarea ştiinţifică a materialului lexicografic al limbii din toate timpurile
şi din toate regiunile locuite de români", avea şi sarcina de "a deştepta in
teresul obştesc pentru studiul şi cultivarea limbii români ", DR I ( 1 920-2 1),
p. 3. Sextil Puşcariu a crezut, pe urmele marilor săi înaintaşi din Şcoala
7 Les ezements Zatins de la Zangue roumaine. Le consonantisme, Paris, 1 902.
1 apud Florica Dimitrescu, 1. A. Candrea, lingvist şi filolog, Bucureşti, 1 974,
p. 23-24.
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Ardeleană, in ,.datoria (pe care o avea) de implinit, cea de popularizare
a ştiinţei" (ibidem, p. 2). In jurul Muzeului se grupează colaboratorii şi ele
vii săi V. Bogrea, Th. Capidan, N. Drăganu, C. Diculescu, C. Lacea, G. Giu
glea, T. A. Naum, A l . Procopovici, Sever Pop, E. Petrovici, St. Paşca, St.
Bezdechi, D. Macrea, R. Todoran, L. Onu şi alături de ei, G. D. Serra, Yves
Auger, H. Jacquier, Kristof Gyorgy, Bitay Arpad, romanişti şi specialişti
in limba română care au constituit "şcoala de la Cluj". Lor le dedică Sextil
Puşcariu volumul al doilea din Limba română: "Am inchinat acest volum
elevilor mei . Toată viaţa m-am străduit ca lor să le dau ceea ce am putut
face mai bun şi ceea ce puteam să-i învăţ mai mult. Acum, cind nu mai
sint in stare să mă ţin la curent cu cărţile ce apar şi să mă împrospătez
cu ele, cel mai cuminte lucru ce-l pot face e să-mi iau rămas bun de la
cercetările ce m-au pasionat atît de muLt in viaţă. Astfel am mîngîierea
că elevii mai vor putea profita de ceea ce le mai pot da: o pildă că, chiar
renunţînd, omul poate fi încă folositor" (LR, II, p. 420).
10. In opera lui Sextil Puşcariu apar, aprofundat sau sumar, idei şi
sugestii care, ştiut sau neştiut, constituie originea unora dintre ideile ling
visticii româneşti şi romanice de mai tirziu. Nu este nevoie să mai men
ţionăm, aici. lucrările inspirate de Sextil Puşcariu însuşi, precum cercetă
rile statistice asupra lexicului (latin şi non-latin, mai ales slav) al limbii
române, cercetările de dialectologie (mai ales transilvăneană), cercetările
de bilingvism româno-maghiar şi româno-german sau cercetările asupra
romanităţii sud-dunărene, pe care le-au continuat lingviştii clujeni, elevi
ai maestrului. Pe lîngă acestea, apar însă în opera lui Sextil Puşcariu, şi
intuiţii pe care le putem considera astăzi dezvoltate în cercetări demon- .
strate. Acesta este, bunăoară, cazul considerării limbii române în termenii
opoziţiei dintre limbi "gramaticalizate" şi "puţin normalizate" : "in amă
nunte, limba română este puţin normalizată, dar, in tendinţele ei generale,
ea este însă pretutindeni aceeaşi" (LR, I 2, p. 369). Se poate recunoaşte în
asemenea termeni ideea pe care Alf Lombard a promovat-o la Congresul
de studii romanice din Florenţa ( 1 9 56), privind faptul că româna este la

l ingtw lctteraria romanza meno fissata (.4tti doll'VIII Congresso di studi
romanzi), p. 283-286. In acelaşi mod, Sextil Puşcariu, cel care a enunţat

ideea re-romanizării, a aplicat, la română, un concept utilizat in lingvistica
romanică, indeosebi pentru spaniolă şi franceză, precum şi a vorbit întîia
oară, în termeni lingvistici, de reincadrarea românei "in spiritualitatea ro
manică" in urma "indepărtării" de "cultura ce ne venea din Bizanţ" (LR,
1 2, p. 4 1 5). Sextil Puşcariu a sugerat astfel ideea un�i duble romanităţi
române!)ti : una, originară şi continuă, a limbii conservate printr-o language
loyalty de secole, cealaltă, începînd din secolul al XVIII-lea, printr-un act
de aderenţă, tîrziu, la cultura Occidentului romanic, un act de culture
loyalty 2. Sextil Puşcariu considera astfel neologismul latin şi romanic ro
mânesc "o problemă lingvistică şi culturală" (LR, I 2, p. 375) .
1 1 . Opera lui Sextil Puşcariu a introdus i n lingvistica românească con
cepte ale teoriilor lui W. Meyer-Lilbke (mai ales în definirea, comparativă,
a latinei care a stat la baza limbii române), tot astfel cum a pus in circu
laţie largă ideile lui Matteo Bartoli, privind poziţia izolată şi periferică a
României. In cercetarea dialectică, Sextil Puşcariu a introdus raţiona-

9 cf. Al. Niculescu, Romanitate de limbă, romanitate de cultură, In Individua
litatea ltmbii române intre limbile romanice, 2, Bucureşti, 1978, p. 11-27.
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mentele lui Jules Gillieron, dar în versiunea riguroasă a lui K. Jaberg sau
Jud, iar în examinarea istorică a limbii române s-a folosit de cerce
tările lui C. Patsch şi F. Altheim. Este interesant de urmărit modul în
care a ştiut Sextil Puşcariu să utilizeze rezultatele cercetărilor româneşti :
in istorie, a valorifica rezultatele la care ajunsese arheologia prin Vasil�
Pîrvan, tot astfel, cum, în sociologie geografică şi folclorică, îi urmează pe
S. Mehedinti şi R. Vuia. Putem menţiona, aici, frecventa consultare a
unor mai tineri cercetători, lingvişti şi istorici. Respectul faţă de părerile
şi rezultatele lor a făcut ca Sextil Puşcariu să utilizeze lucrările lui O. D€n
suşianu, 1. A. Candrea, C. Daicoviciu, C. C. Giurescu, 1. Siadbei precum şi
pe cele ale lui Iorgu Iordan, A. Rosetti, Al. Graur. In opera lui Sextil
Puşcariu sînt incorporate, bineînţeles, rezultatele la care ajunseseră elevii
şi colaboratorii săi �propiaţi, Th. Capidan, N. Drăgan, E. Petrovici , G. Giu
glea, D. Macrea. Un loc aparte ocupă E. GamiUscheg, pe care Sextil Puş
cariu il apreciază atît ca romanist şi ca dialectolog.
1 2 . In acest vast ansamblu de cercetări trebuie aşezate lucrările lui
Sextil Puşcariu, cel care a ştiut să le cuprindă şi să le valorifice. Sextil
Puşcariu a fost un şef de şcoală lingvistică, un "maestru" care a deschis o
direcţie sui-generis în romanistica secolului nostru.
Iată de ce, astăzi, după 1 00 de ani de la na�terea autorului, opera lui
Sextil Puşcariu se dovedeşte vie, actuală şi mai ales necesară. Reeditările
din ultimii ani, circulaţia largă a operelor sale în România şi in străină
tate, confirmarea ideilor şi a intuiţiilor sale dovedesc că istoria a putut
face lumină, peste ani restabilind adevărurile permanente ale ştiinţei şi
ale fiinţei lui Sextil Puşcariu.
J.
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SEXTIL PUŞCARIU (187 7-1948) ALS ROMANIST
(ZUSAMMENFASSUNG)

In dem der Verfasser die H ochschultătigkeit des grossen rumăni
schen Sprachforschers Sextil Pu�ariu darstellt, bemiiht er sich die mar
kante Personlichkeit des Wissenschaftlers zu wiirdigen, seinen Betrag
zur Verbeitung der neuen methodologischen Konzepte auf dem Ge
biete der Phonologie zu untersuchen, wobei hervorgehoben wird, dass er
als erster versucht ha.t, dem phonetischen und phonologischen System der
rwnănischer Sprache eine neue Konfigurration zu geben.
Er zeigt ein besonders Interesse fiir die linguistische Geographie, filr
die Lexikologie und romanistische Studien und leistet einen wertvollen
Beitrag zur Erforschung der rumănischen Sprache und ihrer Standort
hestimmung innerhalb der romanisohen Sprachen.
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SEXTIL PUŞCARIU DESPRE BRAN ŞI BRANENI
MAGDALENA VULPE

Activitatea lui Sextil Puşcariu, remarca, nu de mult, profesorul Ale�
xandru Niculescu, "a acoperit toate provinciile româneşti, identificîndu-se,
într-un anume fel, cu însăşi istoria frămîntată, dintre două veacuri, a
ţării noastre".
Parcurgîndu-i manuscrisele memoriilor, însemnările de jurnal şi scri
sorile, mi-am putut da seama că acestei activităţi cuprinzătoare i s-a aso
ciat o dragoste la fel de cuprinzătoare pentru toate locurile unde bate o
inimă românească. Exclusivismul provincial l-a i ndignat întotdeauna, pa
triotismul local îngl!st i-a stîrnit zîmbetul ironic.
Şi totuşi, şi Sextil Puşcariu a fost legat sufleteşte cu deosebire de
dte\·a locuri. de care, la rîndul său, şi-a legat numele. In Braşov, oraşul
cu o cultură românească de veche tradiţie, cărturarul patriot recunoştea
tiparul nobil care i-a modelat, încă din adolescenţă, convingerile, atitu
D-inile. aspiraţiile. La Cernăuţi şi mai ales la Cluj , profesorul, omul de
ştiinţă, organizatorul şi îndrumătorul cultural şi-a dat, întreagă, măsura
�apacităţii sale de muncă, marile osteneli şi marile satisfacţii aici le-a trăit
- cea mai mare din acestea fiind contribuţia directă la Unirea tuturor
românilor. Iar Bucureştilor, oraşul trepidant şi exuberant, ardeleanul pon
derat le purta o dragoste statornică, dragostea pentru capitala ţării în
tregite.
l\1ai greu de definit printr-o formulă lapidară sînt firele prin care
Sextil Puşcariu era legat de Bran. Ele s-au tors fără încetare, în tot cursul
vieţii sale, s-au împletit şi s-au răsucit tot mai strîns; retezindu-1 pe cel
din urmă, Moartea l-a legat, în mod simbolic parcă, de rădăcina brăneană.
Căci la Bran, înainte de toate, erau rădăcinile. Spre ele se indreptau
- şi se îndreaptă şi azi - de mai bine de o sută d� ani, şi de 5 generaţii,
toţi Puşcăreştii aşezaţi prin alte părţi :
"Iată-mă de şase săptămîni la Bran", nota Poşcariu in jurnal la 1 2 au
gust 1 9 2 1 . "Un paradis. Căsuţa mea zidită in 1909, pustiită de război, e
refăcută. Copiii se simt atît de bine aici, eu insumi mă uit la Bran ca un
îndrăgostit la mireasa lui. De cite ori urc pe un deal sau mă plimb pe
cimp, simt intensiv toată frumuseţea acestui colţ incintător, iar odihna şi
liniştea desăvîrşită de aici n-o mai poţi gusta nicăieri.
Anul ăsta l-am adus şi pe tata cu automobilul la Bran. Nu mai fusese
de şase ani şi cum acuma e bătrîn şi nu mai suportă zdruncinatul trăsurii.
el îşi luase nădejdea de a mai revedea Branul. Ce fericit era acum cind
s-a văzut iarăşi aici ! N-avea astîmpăr. De cîteva ori a făcut ocolul gră
dinii, fiecare copac il interesa, se minuna de brazi ce mari au crescut, imi
32
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spunea care pomi trebuie tăiaţi şi înlocuiţi - cu un cuvint toată dragostea
mare pe care noi Pu�căreştii o avem pentru Branul nostru se revărsa
din privirile şi vorbele lui".
Mişcare instinctivă in tinereţe, aplecarea spre rădăcini devine preocu
pare conştientă abia la virsta amurgului. Incepind din 1 933, Sextil Puş
cariu intreprinde un studiu genealogie amănunţit. cu interesante implicaţii
istorice şi sociologice. Setea de cunoaştere a savantului şi obişnuinţa lui
de a lucra metodic se îmbină, aici, cu participarea afectivă directă. Pen
tru a realiza prima parte a volumului Spiţa unui neam din Ardeal (acum,
în pregătire la editura Dacia), urmaşul preoţilor din Sohodol a răscolit
registre bisericeşti prăfuite şi a cutreierat dealurile brănene. pentru a
culege, de la bătrînii din neam, date şi amintiri despre toţi descendenţii
Puşcăreştilor - chiar dacă ei se numeau Enescu, Ţeposu, Reit, Voinescu,
Tişcă, Girliceanu, Băndlă . . .
"Ca un îndrăgostit la mireasa lui" se gîndea Sextil Puşcariu la Bran
şi din depărtare. Descriindu-i soţiei sale, într-o scrisoare, drumul cu trenul
pînă la Geneva, cu traversarea Alpilor, călătorul încheia : ,.Ai să rizi de
mine, ştiu, dar zău îţi mărturisesc că nici una (din privelişti) nu mi s-a
părut atît de frumoasă ca Branul" .
Frumuseţea peisajului brănean era, pentru acest mare iubitor a l na
turii, un izvor nesecat de încîntare. Excursiile pe munte, mai ales cele
pe Bucegi - cum spunea şi scria el cu consecvenţă - i-au inspirat multe
pagini lirice, din care spi·cuiesc citeva :
Bran, 1 4 august 1 927
Am fost iar pe Buceci. Am luat-o pe Şimonul cu otava verde, in
răcoarea dimineţii, cînd cei 6 km pe care trebuie să-i faci prin sat nu-i
simţi. Treci uşor pe lîngă biserica veche, în stil brîncovenesc, şi laşi in
,
urmă biserica nouă ca să ajungi l a «pieptul» cu care începe Plaiul lu Lom.
Urcuşul, repede la început, devine mai dulce prin pădurea de fag, odini
oară a Braşovului, acum de cînd a început domnia românească, a Tohă
nenilor noi. Incă un piept, care se lungeşte după o întorsătură repede la
dreapta, acolo unde drumurile se despart şi ai fi ispitit s-o iei pe poteca
dreaptă pe care dai in Moeciul de Sus. Bradul ia locul fagului şi muşchii
albi, nimicitori de vlagă, se intind ca nişte bărbi nepieptănate pe cetina in
parte uscată. Cite-o poieniţă verde cu brăduşcani tineri şi deşi îţi iese ca
o surpriză plăcută în cale. Deodată, la stînga ţi se deschide vederea asupra
muntelui stîncos, iar căldarea sălbatică a Gaurei îţi spune cit de aproape
eşti de acum de vîrf. Mai incolo ţi se deschide, dup ă o promenadă fru
moasă pe plaiul umbros, din nou aceeaşi privelişte, mai amplă de astă
dată : în fund de tot vezi stinca şi noua căsuţă de la Omu. Ajuns la Guţanu
eşti de-acum la poalele masivului de stinci care îţi par de mătase cenuşie
întretăiată de «brîurile... şi, mai sus, de «colările... verzi, pe care ochiul vină
torului descopere unde-i capra neagră. Zidurile dărîmate ale fostei vame
rungureşti îţi aduc aminte de vremile cînd trebuia să te prezinţi ... finan
ţului» cu hirtia scoasă în Bran de la «pretură... şi - cînd aveai cai - vizată
de veterinar. N-au mai rămas decit cîteva pi·etre din fostul ••Hotel Guţan ..
al veselului Babeş, care-ţi dădea cite-o sticlă de bere ce se scurgea în
spume nerăbdătoare de-ndată ce scoteai dopul.
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De-acum poteca trece, in formă de arc mare, pe lîngă nişte vălcele
reci, urcînd spre S trungă. Un ceas şi jumătate o urmezi, avind la stinga
păşunile de iarbă verde din care cresc deodată stîncile bătrîne, ca un zid
uriaş, iar la dreapta panta verde ce se afundă in pădurile de brad. După
întîiul urcuş mai mare te opreşti să răsufli pe un podiş frumos. cu vederea
largă spre ruinele din Guţanu dedesubtul tău şi spre Branul ce l-ai lăsat
jos in vale. Piatra lui Crai se înalţă albastră, ca un zid crenelat, în zare,
iar sub ea. pe podişul ce se continuă de la Măgura, vezi risipite casele celor
trei sate brănene Măgura, Peştera (sau Coacăza) şi .)imea, cu bisericuţele
lor albe.
Dar pleci înainte spre şaua scobită a Strungi i , care se măreşte cu cit
te apropii de ea. La dreapta în vale laşi stîna care-şi revarsă oile de-a
dreapta şi de-a stînga drumului pe care urei. Lătrînd furios îţi dau tircoale
cîni flocoşi şi zdraveni, negri în cerul gurii de răi ce sint. •·Nea la oi ! ... O
sută-două de paşi înainte de a ajunge în Strungă, te opreşti la şipotul cu
apă rece ca gheaţa şi te odihneşti la adăpostul unor stinci, căci vîntul tăios
ce bate totdeauna te sileşte să cauţi adăpos t. Deasupra ta plutesc în
cercuri largi, cu aripile întinse, doi vulturi. Şi nu ştii unde să priveşti,
spre cenuşiul «seninărilor» majestuase de care te-ai apropiat atît de mult
sau spre verdele saturat al ierbii, spre verd.ele inchis al pădurilor de brazi
de sub tine sau spre albastru! în care se îmbracă Piatra lu Crai " .
A doua zi, excursia continuă :
.. E un drum nou pentru mine, pe care de mult voiam să-1 fac, pe la
Bucşa. Dudele , Lacul Sînt-Ilie pînă la Fundata. Mulţi kilometri străbătuţi
de-a lungul cres telor, urcind uneori şi coborind alteori ca să urei iarăşi,
de cite ori dai de o şa, bucurîndu-te de priveliştea nouă, veşnic alta, ce ţi
se deschide privirii. Minunate plaiuri, in aerul subţire şi inviorător, pe
v erdele ierbii, uneori printre jnepenii încolăciţi ca nişte şerpi gigantici,
pe drumul spălat de apă de pe care sar, la fiecare pas sute de «COsaşi,.
cu burta galbenă. Excursioniştii sînt puţini pe drumul acesta minunat, cu
multele-i izvoare, cu stîne ascunse la poalele pădurilor şi cu vederea largă
asupra munţilor atît de frumos fiindcă sint verzi şi ondulaţi.
In şaua de la Sint-Ilie, cea mai frumoasă vedere pe care am avut-o
de pe Bucec i vreodată. Vezi pe de o parte munţii pînă departe , cu Omu
la hotarul vederii, şi vezi pe partea cealaltă Piatra lu Crai, cu Păpuşa şi
Munţii Făgăraşului, iar în vale ridicăturile împădurite, din care ies fan
tasticile stînci ale Dîmbovicioarei. De n-ar fi drumul lung ce-l mai ai de
făcut, te-ai opri şi ai gusta, cu tovarăşi de drum care ştiu tăcea. priveliş
tea unică.
Dar drumul ce-ţi rămîne de făcut e lung. Incă un munte de încon
jurat şi apoi incepe coborîşul din ce în ce mai repede prin pădurea între
rută de fermecătoare poieni, pînă ce, după trei ceasuri, te-ai apropiat de
piramidele Fundatei. Intîiele case ce te întîmpină sînt înşelătoare, căci
drumul printre garduri coboară ca să urce iară şi înconjură pentru ca
abia după două ceasuri să dai în şoseaua ce leagă Branul cu Cimpulungul.
Ca-ntotdeauna cînd faci drum·ul de la ..cru·ce� l a Bran, eşti fennecat
de frumuseţea acestei trecătoare unice în felul ei, care nu scade în far
mec, chiar dacă cobori de pe Buceci. Numai drumul de la serpentina din
urmă, prin Moeci, pînă acasă, se lungeşte tare, mai ales dacă ai 40 de kilo
metri în picioare şi s-a făcut la 9 şi apoi la 10 seara, cind, în sfîrşit, treci
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ultimul urcuş din ...Gura Soacrei», pe care-} simţi, cu toate că nu durează
mai mult de 2 minute".
Preferinţa pentru liniile domoale, "prietenoase", ale Bucegilor bră
neni mi se pare revelatoare pentru firea lui Puşcariu. Iată altă însemnare,
tot din vara lui 1 927 :
"Minunată a fost excursia pe la Prăpăstii, prin satul Măgura şi pe
coama Măgurilor, cu ved.€rea îndoită, spre Giuvala şi Ţara Bîrsei. Este în
satul Măgura un loc, unde nu te mai saturi privind la Buceci şi numai
cu greu te hotără.şeti să-ţi întor'Ci privirile şi spre Piatra Craiului, care e
atit de aproape şi atît de sălbatecă".
Plimbările pe dealurile brănene îi aduc aceleaşi bucuri i :
Bran, 25 septembrie 1 9 3 ;)
Frumoase, binefăcătoare zile de toamnă! După hărmălaia din iulie
şi august - căci la noi e locul de întîlnire a neamului întreg !ii masa noas
tră e întinsă în fiecare zi - zilele de odihnă şi de lini�te, petrecute numai
cu Leonora. Măgura se îmbracă in haina-i de aramă, vîntul suflă mai
puţin, cerul e fără nor şi soarele cald, de te-ai putea scălda. Plimbări fru
moase după prinz, mai ales la Sohodol, unde ne prim�te Vict0r în sihăs
tria lui simpatică, ca să stăm o jumătate de ceas de vorbă pe banca d ina
intea casei, cu ochii pierduţi în zarea îndepărtată a Ţării Birsei. Iar la
intoarcere, neîntrecutele apusuri de soare, cu schimbul r€pede de lumină
deasupra Bucecilor şi cu aureola în flăcări după zidul sever al Pietrei
Craiului. Păcat că trebuie să grăbim pasul, căci ne apucă întuneri·cul pe
drum, care acum se lasă de pe la 7. Dar acasă ne aşteaptă căsuţa noastră
simpatică, cu caldele ei lămpi de petrol, cu flori, multe flori pe toate
mesele. Acum sînt flori de grădină, căci cele de cîmp, pe care le aduc eu
vara - ştiind fiecare floare unde şi cînd o gă•se , ti - s-au trecut de mult.
Bran, 2 septembrie 1 926
Cu toată vremea friguroasă şi cu toate ploile multe şi dese, am făcut
plimbări şi excursii frumoase : cu cît îmbătrînesc, cu atit Branul imi pare
mai minunat şi cu atît îmi place mai mult să urc dealurile lui. Din vîrful
fiecăruia se desfăşură altă vedere desfătată, cu livezile verzi pe care casele,
micuţe, pitite intre pomi, patrate, le intrerup, variind dar nu şi stricînd
peisajul. Ţăranul în portu-i pitoresc se profilează zvelt, iar grupele de
vaci ce pasc şi talăngile lor sau clopotul unei biserici ce cheamă de vecer
nie dau, în liniştea sării, cind culorile pe munţi se schimbă din cinci în
cinci minute, un deosebit farmec întregului. Doar hămăitul răguşit al
cînilor - tovarăş vechi al omului din munţi - şi rînjitul lor ame 1inţător
strică atmosfera poetică a acestor plimbări, amintindu-ţi că in dosul apa
renţei de pace patriarhală se desfăşură o luptă grea de existenţă, cu viaţă
trudită şi rivnitori la averea altuia.
Aşa greu cum o duce, muncit, sărac, trăind din puţin, ţăranul român
are totuşi calităţi pe care nu le găseşti la alte popoare. E, înainte de toate,
omenia cea mare, e apoi ospitalitatea sa, bucuria de a-ţi da din urda şi
jintiţa ce-o face la stînă, din pînea ce o coace in cuptor, din prunele ce
cresc pe pomii curţii pe lîngă care treci. E firea lui glumeaţă, plăcindu-i
vorba de spirit, găsind imediat răspunsul prin care se înalţă, plin de umor,
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peste greutăţile vieţii. E gravitatea nobilă ce o găseşti in feţele bărbaţilor
cind, dumineca, îmbrăcaţi sărbătoreşte, se adună la biserică" .
Şi,_ imediat, urmează exemplificarea :
"Pe drum ne ajunge o femeie purtînd un brăduşcan legat cu cren
gile impreunate - mărul -, pe care-I duce pomană pe mormintul unei
vecine care s-a prăpădit născind doi gemeni. ••Bietul om plîngea ca un
copil : Ce mă fac eu cu ăştia doi ce au rămas? Şi atunci eu i-am dat ţîţă
la unul şi o vecină dă ţîţă la celălalt şi acum e parastas de 6 săptămîni ...
Pe drum se opreşte la o răspîntie şi stă de vorbă cu un bărbat tînăr. Ne
ajunge mai nainte. -«M-am oprit la un fin. Nu puteam trece pe lîngă el
fără să-i spun o vorbă, că s-ar fi supărat. Mi-a mai spus el cum a umblat
la lucru in pădure, i-am mai spus eu de-ale noastre .
"Ţăranul român", termen generic, nu este, prin urmare, o noţiune
abstractă pentru Puşcariu, ci ii evocă, de cele mai multe ori, pe brănean.
Pe acest brănean, "domnul Sextil" - cum ii spunea încă lumea pe aici
in copilăria mea - il cunoştea, îl respecta şi-1 iubea - fără să-I idealizeze
însă. In timp ce lingvistul îi observa vorbirea (.,In satul Eran. unde urmă
resc de o jumătate de veac graiul local. . . " avea să noteze el în ultima sa
lucrare de specialitate), cunoscătorul de oameni il cîntărea, cumpănindu-i
calităţile şi slăbiciunile. Spiritul critic al omului de ştiinţă nu putea trece
cu vederea unele apucături, mai mult rentabile decit lăudabile; dar inima
caldă a celui ce însuşi se considera un optimist incurabil găsea îndreptă
ţiri şi scuze, iar pana memorialistului schiţa, cu vervă şi umor, portrete
pline de mişcare :
"Zilele trecute am asistat la o scenă care mi s-a părut deosebit de
caracteristică pentru viaţa încă atit de aproape de natură a brănenilor mei.
Am doi vecini care mi-s dragi . Cu grădina mea se-nvecinează fru
moasa ogradă a unui neam îndepărtat de al meu, căruia ii zice Puşcăşel.
Pe cind erau mai puţin înstăriţi, o fată a lui Puşcăşel, frumoasă, harnică
şi deosebit de răsărită, s-a măritat cu fiul primarului bogat Miron Tătoiu.
De atunci i-a rămas numele de Mironka.
Peste scurt timp a izbucnit războiul. Miron tînărul a plecat in ţară,
bătrînul a murit, încît Mironica trebui să-şi vadă singură de moşie. Şi şi-a
lucrat-o ca un bărbat, voinică, harnică, ...abătătoare" - cum se zice prin
Eran -, de dimineaţa pînă seara. Aşa a scos-o in vremurile grele cit era
singură şi aşa adus-o şi mai incolo, cind bărbatu-său nu s-a mai intors,
ci a dispărut in Moldova refugiaţilor, fără să ştie nimeni exact dacă s-a
prăpădit de tifos sau de altă poveste.
Anul trecut Mironica s-a măritat din nou, cu un Şerbănucă din Ta
hanul Nou, un flăcău mai tînăr decît ea, negru ca un ţigan, mic şi indesat
şi harnic lucru mare; dar lumea o numeşte tot Mironica.
Ceva mai încolo e Reitucă. El e de virsta mea şi il ştiu de cind cum
părase bucata de pămînt de lîngă podul Predealului - atunci puţin valo
roasă, azi o moşioară de preţ - şi şi-a plătit-o incet, muncind cu nevas
tă-sa zi şi noapte. Băiat frumos şi neobosit, el nu ştia ce e odihna, pînă
ce s-a instăpinit pe locul lui. Reitucă ăsta are multe defecte ! Ii place să
trăiască haiduceşte, hrănindu-şi vitele pe locurile altora, mai prinzînd cite
un cap de vită rătăcită şi tăind copaci din pădure străină. Il ştiu toţi cum
e, dar la toţi le e frică să intre in poară cu el, căci are pumnul ţeapăn şi
noaptea nu ii e teamă de întuneric. Dar aşa cum e, e foarte simpatic şi se
.
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potri\·eşte în Branul voinicilor cu pofte haiduceşti. De năzdrăvăniile h.ti
vorbeşte deschis, ca un filosof ce ştie că forţa şi curajul sînt şi ele un
capital ce trebuie să dea dobîndă şi că cel ne n-a moştenit de la părinţi
are dreptul să-şi agonisească singur.
Cei doi vecini trăiesc rău.
Cît timp Mironica era fără bărbat la casă, se apăra şi ea cum ştia
de vecinătatea lui Reitucă : se mai scula şi ea la miez de noapte şi-şi
mîna vaca să pască pe moşia lui Reitucă, stînd •Nătăşică» lîngă ea şi dez
dăunindu-se astfel. Acum lucrurile s-au schimbat şi cei doi vecini mai
mult se pîndesc decit să cuteze să-şi facă rău.
Deunăzi s-a împlinit anul de cind Şerbănucă, într-o ceartă. pălmuise
pe o cumnată a lui Reitucă, şi tocmai în ziua cînd aceasta «l-a rămas.. l a
judecată, s-a nimerit c a băiatul lui Reitucă, venind c u carul c u b o i încărcat
cu lemne din pădure. inaintea casei mele să i se rupă jugul. Băiatul lui
Reitucă a sărit gardul : «Vecine, iacă mi s-a rupt jugul la boi, n-ai putea
să mi-1 împrumuţi pe al dumitale?... Şerbănucă însă băuse de necaz că
a pierdut judecata şi, cum îl vede, îl cheamă in casă şi aici, împreună cu
Mironica. îl snopeşte în bătăi. Lupta s-a continuat in grădină, unde Şer
bănucă l-a trîntit pe adversarul său şi 1-a călcat în picioare.
Noi tocmai fusesem la o ex·cursie şi cînd sosim acasă îl văd lîngă fîn
tîna mea pe băiatul lui Reitucă, care se refugiase la mine, aplecat pe gard
şi gemînd greu.
Reitucă aflase, se vede, de cele întîmplate. Cu paşii mari, cu umărul
drept mai nainte. cu capul sus şi cu braţele balansînd în aer, trecu prin
grădina mea. îşi luă feciorul şi amîndoi săriră gardul la Mironica. După
el cei doi ţînci. unul de 1 3 altul de 1 0 ani. ca doi pui de urşi, cu paşi
mărunţi şi repezi, gata să sară şi ei, dacă ar fi nevoie, după Reitucă. iar
în urmă, sărind gardul dintr-o săltătură şi strigînd în urma bărbatu-său.
ne\·asta lui Reitucă. Pe de o parte îi era teamă de o bătaie care ar putea
costa viaţă de om - aşa s-a prăpădit la cîrciumă, injunghiat, un cumnat
al lui Reitucă - căutînd să-şi domolească bărbatul, pe de altă parte, rănită
în ambiţia ei de mamă a unui fiu frumos şi voinic, scăpînd vorbe aţîţătoare.
Cele două sute de paşi pînă a ajuns Reitucă la casa Mironichii. în urma lui
cu ţîncii şi cu nevasta, alături cu fiul ce prinsese puteri din nou, mi se
părea că \·ăd vremurile străbune cînd braţul era stăpînul minţii şi singele
clocotind cerea judecată imediată. Eu însumi stăteam aproape înlemnit,
neavînd vreme decît să îndemn pe nevasta lui Reitucă să-şi domolească
bărbatul.
:\ trimufat însă mentalitatea modernă. Bătaia care era să fie cu
moarte de om nu s-a dat. Un schimb de vorbe între bărbaţi, cu priviri
pline de ură. o ceartă ascuţită între femei şi totul s-a sfîrşit - deocamdată
- cu «Visum repertum» de la doctor şi cu proces-verbal iscălit de jan
darmi".
Tot în 1 920, Puşcariu însemna în jurnal :
,.Am făcut o plimbare pe Măgura cea cu priveliştea desfătată şi cu
covoarele-i de flori multicolore. La umbra unor gingaşi mesteacăni m-am
oprit din urcuş şi am intrat în vorbă cu un ţăran care-şi ascuţea coasa.
«Tocmai pe podul ăla unde e casa mea mergeau tranşeele. Cînd au
intrat romi'm ii. picau gloanţele ca muştele pe casa noastră. Noi am plecat,
lăsînd totul, şi ne-am ascuns în pădure, unde am stat după o stincă de l a
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2 după amiaz. pînă la 2 după miezul nopţii. A doua zi, cînd m-am coborit
să \·ăd, ungurii plecaseră, luîndu-mi 6 capete de vite, porcii, găinile şi
brinza. De alte lucruri nu s-au atins.
In casa noastră erau românii. Generalul tocmai vorbea cu ofiţerul de
pionieri ca să aducă lemne din Regat să zidească podul pe care ungurii
il aruncaseră in aer şi ofiţirul zicea că in două săptămîni va fi gata. Eu
trăgeam cu u rechea şi. apropiindu-mă binişor, m-am dat in vorbă.
Vă trebuie pod de lux sau pod zdravăn, domnule general.
- Ba pod ca să trecem pe el cu carele şi tunurile.
- Atunci mă prind eu că-1 fac în patru zile, căci sintem la poalele
pădurii şi de ce să aducem lemnele din alte părţi?
Dar cine eşti tu?
- Eu sint primarul din Moeciu, aşa şi aşa.
- Apoi să-mi faci podul, să vedem !
Şi m-am vorbit cu vărul nevesti-mii, învăţătorul Puşcaşu. care s-a
dus in Satu-Nou, să aducă cărăuşi, am trimis la toţi oamenii pe care ii
ştiam bărdaşi in sat să vie a doua zi, iar eu m-am dus cu 40 de oameni in
pădure de am tăiat nişte trunchi zdraveni. Pînă i-am tăiat au şi venit vreo
30 de telegi din Tohan. care i-au adus la vale, unde ne aşteptau bărdaşii
şi pînă a doua zi seara podul era gata. Atunci m-am dus la generalul,
care îşi avea cvartirul în vila Arhimandritului, şi i-am lăsat vorbă prin
teologul lui Vlad Enescu că podu-i gata. Generalul n-a vrut să creadă,
dar a dat poruncă şoferului să gate maşina şi m-a pus pe mine lîngă şofer.
Ca la zece paşi de pod ne-am oprit, căci se temea că n-are să ţină podul
automobilul, şi s-a coborît la apă să vadă podul pe dedesubt. Cînd a văzut
ce trunchi groşi îl ţin, mi-a spus să mă aşez lîngă el iri cupeu şi am trecut
podul : 'L-ai făcut mai bine ca un ofiţer de pionieri' şi mi-a zis să scriu
indată ce-mi dicta. Era o scrisoare de recunoştinţă. 'Poi, eu poduri de lux
nu ştiu să fac, dar dacă e de ţinut greutăţi, ăsta ţine ! '
Cînd au venit ungurii inapoi, tot eu i-am condus pe români peste
munţi. Mi-am luat nevasta şi copiii şi ce puteam duce pe doi cai . Lîngă
Tîrgovişte, intr-un sat, am stat noi refugiaţi citeva săptămîni, pînă au
spart nemţii frontul. Atunci am luat�o spre Moldova, dar la Mizil ne-au
prins nemţii şi ne-au trimis înapoi .." .
Inrolat, condamnat la moarte pentru "trădare", graţiat şi trimis in
linia intii. inimosul brănean a trecut prin multe.
"«Aşa am stat 17 luni încheiate la front, unde era focul mai mare am fost şi la Verdun - şi a dat Dumnezeu de nu mi s-a întîmplat nimic,
nici măcar la unghie n-am fost rănit. Odată, din 2500 cîţi era in foc, ne-am
intors numai 250; intre ei şi Ion Surdu . . ...
Aşa a incheiat primarul din Moeciu povestirea - pe care am insem
nat-o indată ce am ajuns acasă. cu acel amestec de cuvinte literare şi ex
presii locale ţărăneşti din graiul brănenilor trecuţi prin şcoli.
. . . Şi povestea asta se potrivea de minune în atmosfera curată a mun
telui. unde el cu toată familia muncea din greu ca să strîngă fînul pentru.
vitişoarele lui - un fin. numai flori ! "
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SEXTIL PUŞCARIU UBER DAS BRANER GEBIET UND
DESSEN BEWOHNER
(ZUSAMMENFASSUNG)

Aus der Familie Puşcariu stammend, macht die Verfasserin in
ihrer Mitteilung Aufzeichnungen von Sextil Puşcariu liber das Braner
Gebiet und dessen Bewohner zugănglich. Es handelt sich dabei haupt
săchlich um Tagebuchaufzeichnungen und Briefe des namhaften Sprach
forschers Sextil Puşcariu ( 1 8 7 7- 1 948).
Kronstadt bedeutete fiir Puşcariu die Stadt mit einer alten, traditio
nellen rumănischen Kultur. Mit der Stadt verbanden ihn viele angenehme
Erinnerungen von denen ihm eine besondere Genugtuung der direkte Bei
trag zur Vereinigung von 1 9 1 8 bedeutete.
Mit Bran verbanden den Linguisten hingegen familiăre Beziehungen.
Hier lebten seit mehr als 1 00 Jahren filnf Generationen seiner Familie. In
dieser Abgeschiedenheit suchte er oft Erholung, ftihlte sich mit dem I3ran
Gebiet aher auch seelisch auf das engste verbunden.
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CRONICA ACTIVITAŢII DE CERCETARE ŞI VALORIFICARE
A PATRIMONIULUI CULTURAL MUZEAL AL SECŢIEI DE ISTORIE
PE ANUL 1978
Prezenta cronică îşi propune a evidenţia principalele activităţi desfă
şurate de colectivul secţiei de istorie, de la Muzeul judeţean Braşov, de-a
lungul anului 1 978.

1. CERCETARE .)TIINŢIFICA
a) Cercetare arheologică
IOAN POP - Cercetări arheologice de suprafaţă în raza localităţilor
Racoş şi Rupea.
- Săpături arheologice la castrul roman de la Feldioara-Făgă
raş (in colaborare) .
MARIANA MARC U - Săpături arheologice la Măgurele-Braşov
RADU ŞTEF ANESCU, FLOREA COSTEA - Cercetare arheologică de
suprafaţă în raza localltăţilor Ghimbav şi Rupea.
b) Cercetare de arhivă
LUANA POPA - Corespondenţa cărturarului Teofil Frîncu cu dr. Aurel
Mureşianu (1 878-1 903).
- Reuniunea Femeilor Române din Braşov (1850-1 9 1 8).
LUANA POPA, MARGARETA SPANU - Legăturile lui Nicolae şi Horia
Petrescu cu familia Mureşenilor.
MARIUCA RADU - Asociaţiunea pentru sprijinirea invăţăceilor şi soda
lilor români meseriaşi din Braşov (1 869-1 918).
- Tradiţii ale şcolii de pomărit din Şcheii Braşovului.
MARGARETA SPANU - Legăturile lui Mihail şi Vasile Kogălniceanu
cu Braşovul.
- Despărţămîntul ASTRA-Braşov intre anii 1 926 şi 1 936.
II. VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL MUZEAL
a) Lucrări ştiinţifice apărute in anul 1978
TITUS N. HAŞDEU - Independenţa de stat a României, rezultat al voin
ţei ferme de libertate şi neatirnare a poporului român (în
colaborare), in CUMIDAVA IX.
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MINERVA NISTOR - Braşovul în izvoare cartografice şi iconografice,
în CUMIDA VA IX, Braşov.
- Relief cu Diana, in CUMIDAVA IX, Braşov.
MARGARETA SPANU - Poziţia "Gazetei Transilvaniei" faţă de proble
ma ţărănească şi răscoala din 1907, în CUMIDAVA IX, Bra
şov.
MIRCEA GHERMAN - Istoricul conservatorului ASTRA-Braşov, în CU
MIDAVA IX, Braşov.
MARIUCA RADU - Contribuţia Societăţilor culturale braşovene la dez
voltarea vieţii spirituale şi a conştiinţei naţionale a români
lor ( 1 850- 1 880), în CRISIA, VIII, Oradea, 1 9 78 (in colabo
rare) . .
LUANA POPA, MIRCEA GHERMAN - Legăturile cărturarilor orădeni
Dumitru Sfura şi Iosif Vulcan cu Mureşenii, în CRISIA,
VIII, Oradea, 1 978.
b) Lucrări ştiinţifice elaborate
MARIANA MARCU - Tezaurul de monede feudale de la Paloş, judeţul
Braşov.
MINERVA NISTOR - Brincovenii şi Braşo,·ul.
MARGARETA SPANU - Legăturile lui Mihail şi Vasile Kogălniceanu cu
Braşovul.
MARIUCA RADU - Asociaţiunea pentru sprijinirea invăţăceilor şi soda
lilor meseriaşi români din Braşov - susţinătoare a învăţă
mîntului profesional din Braşov.
LUANA POPA - Documentele referitoare la legăturile familiei Mureşeşenilor cu familia Brătianu.
DORINA NEGULICI - Familia Radu Tempea în cultura naţională.
RADU ŞTEFANESCU - Sigilii din colecţia Muzeului judeţean Braşov.
MIRCEA GHERMAN - Corespondenţa lui Timotei Cipariu păstrată în
arhiva Mureşenilor.
MARIANNE SIEGMUND - Catalogul cărţii vechi apărute pe teritoriul
ţării noastre şi păstrate în bibliotecile judeţului Braşov, par
tea I (în colaborare).
TITUS N. HAŞDEU, LUANA POPA, MARGARETA SPANU - Capitolele
referitoare la istoria feudală, modernă şi monumentele isto
rice braşovene din Monografia judeţului Braşov (in colabo
rare).
·

c) Participări Ia sesiuni ştiinţifice
IOAN POP - Sesiunea anuală de rapoarte de săpături arheologice orga
nizată de Institutul de arheologie Bucureşti, februarie 1978 :
Raportul de săpături al şantierului castrului roman de la
Feldioara-Făgăraş.
- Sesiunea anuală a muzeelor din judeţul Braşov, 1 5-1 6 de
cembrie 1978, Braşov : Cetăţuia dacică de la Teliu : Noi des
coperiri arheologice în castrul roman de la Feldioara-Făgă
raş (în colaborare) .
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MARIANA MARCU - Sesiunea anuală de rapoarte de săpături arheolo
gice organizate de Instiutul de arheologie Bucureşti, februa
rie 1978 : Cercetări arheologice de la Şercaia, Ticuşul Vechi
şi Vad - judeţul Braşov.
- Sesiunea ştiinţifică de comunicări a Muzeului judeţan Dîm
boviţa, 5-6 mai 1978, Tîrgovişte : Populaţia românească in
secolul al XV-lea, in lumina cercetărilor arheologice de p e
ambele versante ale Carpaţilor meridionali.
Sesiunea ştiinţifică a Muzeului judeţean Maramureş, 1 3-14
octombrie 1978, Baia Mare : locuinţe pre şi proto istorice din
peşterile Transilvaniei.
Sesiunea anuală a muzeelor din judeţul Braşov. 1 5- 1 6 de
cembrie 1 978, Braşov : Locuinţele populaţiei autohtone in
sec. IV e.n., in spaţiul carpato-dunăreano-pontic.
Sesiunea ştiinţifică a Muzeului judeţului Argeş, 1 9-20 mai,
1 978. Piteşti : Perioada bronzului incipient conform cercetă
rilor arheologice de pe ambele versante ale Carpaţilor meri
dionali.
Sesiunea ştiinţifică de comunicări a Muzeului naţional de
istorie şi arheologie Constanţa, octombrie 1 978 : Unitate şi
diversitate in cultura materială a populaţiei autohtone din
sec. IV e.n. în spaţiul carpato-dunăreano-pontic.
MINERVA NISTOR - Sesiunea Muzeului de istorie a municipiului Bucu
reşti, 22-23 mai 1978 : Integrarea monumentelor braşovene
în contextul urbanisticii moderne.
- Sesiunea anuală a muzeelor din judeţul Braşov, 1 5- 1 6 de
cembrie 1 978 : Contribuţii privind legăturile domnitorului
Constantin Brîncoveanu cu Braşovul; Umanişti transilvăneni
din sec. XVI-XVIII despre originea latină a limbii şi po
porului român.
R ADU ŞTEFĂNESCU - Sesiunea ştiinţifică de comunicări a Muzeului
judeţean Dimboviţa, 5-6 mai 1 978, Tîrgovişte : Un proiect
al contelui Steinville ; în colaborare cu M. Gherman. Un in
ventar de documente de la Constantin Brincoveanu.
Sesiunea anuală a muzeelor din judeţul Braşov, 1 5- 1 6 de
cembrie 1 978 : Documente inedite ale b�eslei dulgherilor bra
şoveni.
LUANA POPA - Sesiunea ştiinţifică de comunicări a Muzeului judeţean
Dimboviţa, 5-6 mai 1 978, Tîrgovişte : Măsuri luate de auto
rităţile habsburgice impotriva revoluţionarilor români (1851 1 857).
Sesiunea ştiinţifică a Muzeului judeţean Braşov, organizată
cu ocazia aniversării a 1 30 de ani de la Revoluţia română de
la 1 848, 1 4 aprilie 1978 : Un moment din activitatea revolu
ţionară a Tarsiţei Tell la Braşov in anul 1 85 1 .
Sesiunea ştiinţifică a Muzeului judeţean Argeş, 1 9-20 mai
1 978, Piteşti : Documente referitoare la legăturile familiei
Mureşenilor cu familia Brătianu.

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

!108

- Sesiunea ştiinţifică a Muzeului judeţean Maramureş , 1 3-14
octombrie 1 978, Baia Mare : Dr. Vasile Lucaciu in documen
tele din arhiva Mureşenilor.
- Sesiunea anuală a muzeelor din j udeţul Braşov, 1 5- 1 6 de
cembrie 1 9 78 : Documente noi privind viaţa şi activitatea lui
Nicolae şi Horia Petra Petrescu (în colaborare cu M. Spânu) ;
Evenimentele anului 1 9 1 7 în documentele misiunii franceze
la Iaşi (în colaborare -cu T. Haşdeu).
MARIUCA RADU - Sesiunea şti inţifică de comunicări a Mu zeului jude
ţean Dim boviţa, 5-6 mai 1978, Tîrgovişte : Legăturile Aso
ciaţiunii învăţătorilor şi sodalilor români din Braşov cu Ro
mânia.
- Sesiunea ştiinţifică de comunicări a Muzeului Gol�ti , 25-26
octombrie 1978, Goleşti ; Tradiţii ale Şcolii de pomărit din
Şcheii Braşovului.
Sesiunea ştiinţifică a muzeelor din judeţul Braşov. 1 5- 1 6
decembrie 1978 : Asociaţiunea pentru sprijinirea im·ăţăceilor
şi sodalilor români din Braşov, susţinătoare a învăţămîntului
profesional Braşovean.
MffiCEA GHERMAN - Sesiunea ştiinţifică de comunicări a Muzeului ju
deţean Dîmboviţa, 5--6 mai 1978, Tîrgovişte : Contribuţii la
cunoaşterea activităţii lui C. D. Rosenthal; Un inventar de
documente de la Constantin Brîncoveanu (în colaborare).
- Sesiunea ştiinţifică a Muzeului judeţean Braşov , organizată
cu ocazia aniversării a 1 30 de ani de la Revoluţia română de
la 1 848, 14 aprilie 1 978 : Momente decisive din existenţa "Ga
zetei Transilvaniei".
- Sesiunea ştiinţifică a Muzeului judeţean Argeş, 1 9-20 mai
1 978, Piteşti : Din activitatea post-revoluţionară a unor pa
trioţi munteni la Braşov.
Sesiunea ştiinţifică a Muzeului judeţean Maramureş, 1 3- 1 4
octombrie 1 978, Baia Mare : Consideraţii privind stăpînirea
română in Maramureş, sec. XIV.
- Sesiunea anuală a muzeelor din judeţul Braşov, 1 5-16 de
cembrie 1978 : Aspecte ale luptelor politice din Transilvania
in corespondenţa dr. Ioan Raţiu cu Mureşenii ; Din aminti
rile unor participanţi la adunarea de la Alba Iulia.
MARGARETA SPANU - Sesiunea ştiinţifică de comunicări a Muzeului
judeţean Dîmboviţa. 5-6 mai 1 978, Tîrgovişte : Vasile Ko
gălni c eanu, apărător al cauzei ţărănimii.
Sesiunea ştiinţifică a Muzeului judeţean Braşov, organizată
cu ocazia aniversării a 1 30 de ani de la Revoluţia română de
la 1 848, 14 aprilie 1 978 : Colaborarea lui Mihail şi Vasile Ko
gălniceanu la tribuna , ,Gazetei Transilvaniei".
Sesi-u nea ştiinţifică a Muzeului judeţean Argeş, 1 9-20 mai
1 978, Piteşti ; Aspecte ale răscoalei de la 1 907 in jude ţul Ar
geş reflectate i n "Gazeta Transilvaniei".
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Sesiunea ştiinţifică a muzeelor din judeţul Braşov, 1 5-16 de
cembrie 1978, Braşov : D ocumente noi privind viaţa şi acti
vitatea lui Nicolae şi Horia Petra Petrescu (in colaborare).
d) Expoziţii
Proiectul tematicii noului Muzeu de istorie al judeţului Bra
şov . Autorii tematidi : Titus N. Haşdeu, Ioan Pop, Mariana
Marcu, Florea Costea, Minerva Nistor, Radu .'Ştefănescu,
Luana Popa, Mircea Gherman, Măriuca Radu, Margareta
Spânu.
- Continuitatea populaţiei autohtone in judeţul Braşov. Autorii
tematici i : Ioan Pop, Florea Costea, Mariana Marcu. Instituţii
colaboratoare : Muzeul Ţării Făgăraşului. Vernisaj : Făgăra�.
25 de ani in slujba artei interpretative româneşti. Autorul
tematicii : Radu Ştefănescu. Instituţii colaboratoare : Teatrul
muzical Gheorghe Dima. 1 5 octombrie 1 978.
- Revoluţia română de la 1 84 8 in medalii, plachete şi monede
române şi străine. Autorii tematicii : Luana Popa, Mircea
Gherrnan. Instituţii colaboratoare : Secţiunea numismatică
Braşov. Vernisaj : 15 iulie 1 9 78.
- Colaborare la expoziţia "Lauri'78" - Măriuca Radu.
In cursul anului 1 978, colectivul de specialişti de la Muzeul de istorie
din Braşov, a susţinut in municipiu şi judeţ : 138 conferinţe şi 42 simpo
zioane. De asemenea, au fost publicate in presa locală 1 8 articole referi
toare la evenimentele aniversative şi aspecte ale istoriei oraşului.
LUANA POPA
MARIUCA RADU

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

Resp. de carte: MARIUCA RADU
Tehnoredactarea : IOAN BENŢIA

Dat la cules: 15.1Il.1 980. Bun de tipar: Z5.VI1.1980.
Apărut 1980. )Hirtie scris tr. tip. ;s 67 gr.fmp.
Format 1 6/70 X 1 00. Coli tipar 32.

Tiparul executat la Intreprinderea poligrafică
Br�ov
Comanda

nr.

1196

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

